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مقدمة

أ

: مقدمة 
وأن يتفهم ما تنطوي عليه من العصور أن يقف على أسرار النفس ،حاول اإلنسان على مر 

ا ، ويف إقباله على العمل واحلياة على  البواعث اليت تظهر آثارها يف رضا املرء عن حياته أو شقاوته 
يف سبيل الكشف عما اختالف وجوهها وما تعّج به من ضروب الكفاح واإلنتاج ، كما جاهد 

على البدن وبعضها اآلخر على العقل ضها يؤدي إىل ما ينتاب اإلنسان من ألوان العلل اليت يظهر بع
.فيضطرب 

ال  ذا ا وسعوا لكشف اللمسات العاطفية اليت ترتكها –البعد اهلووي –وقد اهتم الدارسون 
النصوص األدبية يف نفسية قارئها ، وإذا كانت الدراسات األدبية قد حاولت إنارة بعض الزوايا 

ا قد أبقت فجوات وثغرات لتطلق العنان لدراسات املظلمة والغامضة يف النفس البشر  ية ، إال أ
: الحقة ؛ واليت من بينها ما حنن بصدد البحث عنه يف هذه املذكرة ، وهو ما جعلها توسم بعنوان 

) .سيميائية األهواء في رواية أحالم نازفة لهيفاء بيطار ( 

هو حماولة قراءة كلية غري ممزقة األوصال الستنطاق هذا النص الروائي لذلك فإن هذا البحث
.واستكناه مكوناته وقوانني اخلطاب اليت يشتغل وفقها لتبين الدراسة السردية 

ولعل من أهم الدوافع اليت دعت الختيار وانتقاء هذا املوضوع ، فذلك العتباره مادة غري 
من نقص يف جمال البحث والنقد ، وحيتاج إىل دراسات معمقة ، مستهلكة إىل حد كبري ، فهو يعاين

يف نفوسنا وما كنا نلقاه من متّيز وتفرد " هيفاء بيطار " إلضافة إىل ما أحدثته أعمال الروائية السورية 
ا خاصة يف فن الرواية ومنها اطلعناوقوة شخصية وسعة ثقافة وغزارة إبداع ، كلما  على شيء من أد

تمع العريب املعاصر اليت كانت معربة بدرجة أوىل " حالم نازفة أ" رواية  عن العواطف السائدة يف ا
.ومستجدات العصر 



مقدمة

ب

: ومن هنا جيدر بنا طرح اإلشكال اآليت 

ما المقصود بسيمياء العواطف ؟ وماهي مرتكزاتها ؟ وكيف تمظهرت في الرواية ؟ 

ا الدراسات السردية الغربية ونعتزم يف هذا البحث أن نستنجد مبجموعة من املعطيات اليت أفرز
والعربية وذلك من أجل طلب أكرب للدقة العلمية واملوضوعية ملختلف املظاهر السردية ؛ واليت من 

) مالك حداد : ـاالنطباع األخري ل: سيمياء االنتماء يف رواية (مذكرة ماجستري بعنوان : ا بينه
: ة تيزي وزو ، كما اعتمدنا على جمموعة من املراجع نذكر بشار سعيدة ، جامع: للطالبة 

سيميائيات األهواء من حاال األشياء إىل حاالت ( " ،) جريالد برنس : لـ " السرديات قاموس ( " 
.، باإلضافة إىل مراجع ووسائل أخرى كثرية ومتنوعة ) أجليدراس غرمياس وجاك فونتاين :ـالنفس ل

ذا اهلدف الذي نسعى إليه من خالل حبثنا ، اتبعنا ووفقا ملا اقتضته الدراسة املنهج ولتحقيق ه
. السيميائي نظرا ملالئمته لطبيعة املوضوع 

يكن مّيسرا أو خاليا من العوائق والعراقيل اليت صادفتنا واليت تزيد من ملع علميوحبثنا كأي شرو 
ذا املوضوع هي كتب أهم الدراسات اليت اأن : تذوق حالوة البحث ومشاقه من بينها  ختصت 

، تكاد أو ميكن القول تنعدم يف مكتبتنا وإن كان هذا يف األصل من أهم خصائص البحث أجنبية
العلمي اليت تساعد الباحث على تعلم الصرب وطريقة البحث ، إضافة إىل اجلهود النفسية والعقلية 

.حملاولة احلياد وطلب املوضوعية 

ذا األساس فقد سطرنا خطة منهجية متكننا من االستثمار الفعال هلذه الرواية وخدمة املوضوع وعلى ه
.فصلني وخامتة مقدمة ، :  وكانت كاآليت 

.سيمياء الصور االنفعالية ، انقسم بدوره إىل ثالثة عناوين رئيسية : فجاء بعنوان أما الفصل األول

: األول كان بعنوان 

ني وعند مؤسسيها غرمياس تتبعنا مسار سيمياء األهواء عند القدامى واحملدث: سيمياء األهواء
، ركزنا خالهلا على الطريقة اليت مت من خالهلا االنتقال من سيميائية العمل إىل سيميائية وفونتاين

، باعتبار اهلوى أرجيا مالزما للذات ، والعنصر" عمل + عاطفة " األهواء وكيفية االمتزاج بينهما 



مقدمة

ج

قمنا باستقراء الرواية لكشف املغزى العام الذي تدور حوله : الثاين كان بعنوان ، املنت احلكائي 
الشخصيات ، األحداث ، الراوي وعالقته : " أحداثها تطرقنا إىل عناصر الرواية الرئيسية 

" .بالشخصيات وسرد األحداث 

.يف الروايةالعواطف املهيمنةاستخلصنا : جمي التمظهر املع: والعنصر الثالث كان بعنوان 

حيتوي بدوره على ثالثة عناوين البنية السردية الهووية: جاء حتت عنوان : أما الفصل الثاني
: عناوين وهي كاآليت 

 اخلطاطة االستهوائية.
 هوى احلب ، هوى الكراهية : " الربامج االستهوائية. "
الشاكالت ،"الزمانية الفضاء املكانية ،" النسق السردي وبناء األحداث تتضمن

: السيميولوجية االستهوائية وختمنا حبثنا جبملة من النتائج أمهها 
على أساس سد عمل ، إذ أن مشروعها ينهض تكملة لسيميائية الأن سيميائية األهواء جاء -

ا وملئ البياضات اليت تزعزع البناء النظري  .ثغرا
ى املقاربة السيميوطيقية سطحا وعمقا ، وذلك من خالل استقراء سيمياء األهواء تقوم عل-

.املكونات الرتكيبية واملكونات الداللية 

ولكن ال يسعنا يف النهاية إال أن نتقدم خبالص الشكر واالمتنان إىل مجيع هيئات اجلامعة لتوفريها 
ا و  ا ونصائحها القيّمة فرصة البحث ، للطلبة وإىل األستاذة املشرفة آمال كبري على مساند توجيها

.  وعطائها العلمي 



مــــــدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
قضايا الرواية العربية المعاصرة

نشأة الرواية العربية-1
البدايات األولى للرواية العربية-2
مظاهر التجديد في الرواية العربية -3

المعاصرة
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الرواية العربية المعاصرةقضايا 
ات عت املقاربدت األحباث والدراسات، وتنوّ حيث تعدّ وائي أحد الفنون النثرية احلديثة؛ الفن الر 

ليومية ، وتركيزه احلياة ايفلغمن قدرة فائقة على التغلوذلك ملا له،للنص الروائي العريب احلديث
أبعاده تسعى كل هذه  احملاوالت ملالمسةه املوضوع ، حيث، بعد أن كان مهّ اإلنسانيةعلى الفردية 

.اتهودالالته و إبراز معامل مجاليّ 

نشأة الرواية العربية- 1
القواميس العربية لتحديد مفهوم إىلحني نعود «تعّددت املفاهيم و اختلفت حول مفهوم الرواية ؛

التفكري يف األمر، وتدل على نقل املاء وأخذه ، كما تدل على هذه اللفظة تدل علىالرواية جند أنَّ 
ي من املاء بالكسر ، عن ابن سيده يف معتل الياء روِ ستظهاره ، فقد ورد يف لسان العربوانقل اخلرب 

والرواية املزادة فيها ...تروي الصيب ألنه ينام أول الليلل للناقة الغزيرة هيويقا...اومن اللنب يروي ريً 
املاء ، ويسمى البعري رواية على تسمية الشيء باسم غريه لقربه منه ، والرواية أيضا البعري أو البغل أو 

أن من خالل هذا التعريف نالحظ .1»...، والرجل املستقي أيضا رواية املاءاحلمار يسقى عليه
" انتقال واجلريان واالرتواء سواء كان ماديلرواية تفيد يف جمموعها عملية االاملدلوالت املشرتكة ل

" .النصوص واألخبار" ا، أو روحي"االرتواء باملاء 
ا يف احمليط السياسي وتكمن أمهية هذا الفن يف الكشف عن الشخصية اإلنسانية ودورا

سه عن هواجاملتداخلة لإلنسان ويكشفَىن إذ أنه يصيب منها البُـ .يوالنفسي والتارخيواالجتماعي
تمع  ا يعسر تعريفها تعريفا تخذ الرواية لنفسها ألف وجه وترتدي ألف رداء ممّ وتّ « جتاه الكون وا

ن والفالسفة القدماء ال يعرتفون جبنس الرواية لعدم وضوحه وبروز يوهذا ما جعل املفكر .2»جامعا 

أحباث يف الرواية العربية ، منشورات خمرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري ، جامعة حممد خيضر  بسكرة ، :صاحل مفقودة ) 1( 
.04ص اجلزائر، 

لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، " حبث يف تقنيات السرد " يف نظرية الرواية :عبد امللك مرتاض ) 2(  ، ا
.12، ص 1998
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بينما جند فولكنري ،ها بلزاك حليفا للتاريخالرواية كانت تقرتن بالتاريخ حيث عدّ مالحمه حيث أن
.يعتربها إبطاال حتميا ملسار التاريخ 

ا ، ويعتمد هذا التشكيل تفق وروح احليافالرواية تشكيل للحياة يف بناء عضوي يّ  على ة ذا
د يف النهاية صراعا دراميا، سّ حنو جيُ تصوير األحداث والشخصيات والوسط الذي تدور فيه ، على 

" جني أوسنت: " بية من خالل أعمال للرواية مفهوم حديث ، مل تعرفه اآلداب الغر وهذا املفهوم الفّين 
، حيث استطاعت أعمال هؤالء "تولستوي " و"  وديستوفسكي"، " وبلزاك" ، "إمييل زوال " و 

ا املتعدّ الروائيني وغريهم أن تعطي تنو  زت على الواقع االجتماعي والواقع دة ، كما ركّ عا باجتاها
استكشاف هت خاصة يف أعمال ديستوفسكي إىل تصوير استجابات الفرد من خالل واجتّ ؛الفردي

من األفعال املرتابطة ةممّا َمهَّد للقصص النفسي، واعتربت حياة اإلنسان سلسلاحلياة الباطنية لإلنسان
.ا مليالد الرواية الفنية احلديثة، وتعترب هذه احملاوالت متهيدداخل الزمان

البدايات األولى للرواية العربية-2
رة مبا بدأت الرواية احلديثة كفن أديب يف أواخر القرن الثامن عشر ، متأثّ «ا عن بدايتها فقد أمّ 

له إىل البحث عن الواقع وحتوُّ ؛العقليساد يف التفكري األورويب آنذاك من سيطرة للمنهج التفكريي 
انوا هذا اإلطار احلضاري بفعل تلك العوامل واالعتماد على مالحظة الظواهر واألحداث ، واجته فنّ 

ىل النظر للواقع نظرة تكشف حقيقة هذا الواقع يف إن مواقع احلياة يف نفوس البشر، و إىل التنقيب ع
مشرتكا يف زمن يرتجم  إىل عالقات اجتماعية ، وهكذا ُقِدَمت عالقة اإلنسان بالغري، باعتباره كائنا 

ق األعمال الروائية اليت صدرت عن هذا املفهوم احلضاري واقعا متماسكا هضمه الكاتب سابقا، وعلّ 
ونقلت للقارئ قصة بطل يعيش يف ،قة للعثور على صورة متماسكة لهعليه ، ويكفي الكشف عنه بدّ 

الفن الروائي ، وما نالحظه أنّ 1»اه الذي يشاءكه الكاتب كيفما شاء يف االجتّ عامل حمدود املعامل ، حيّر 
ا ودواخلها املتنازعة  .تغلغل يف الواقع وعالقات اإلنسان وحتركاته ُمِلما خبارج النفس اإلنسانية وعالقا

03، ص 1998، مصر ، اإلسكندريةدار املعرفة اجلامعية ، ط ،.دجتاهات الرواية العربية املعاصرة ،ا:السعيد الورقي ) 1( 
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إىل مرحلة النضج من مرحلة البساطة والتقليدويدل ظهور الرواية احلديثة على انتقال الفن القصصي 
تمع قدما حنو مزيد من العصالفين ويدل على مضِّ  رنة ، وقد جاء ظهورها تلبية للحاجات ي ا

فالرواية احلديثة تعبري عن وعي فين متطور وجتسيد فعلي ملفاهيم « اجلمالية االجتماعية املستجدة 
وعالقتها باملتلقي ، فهي بنية أدبية صل بوظيفة الرواية وماهيتها وصلتها بالواقعأدبية ونقدية جديدة تتّ 

ا ( تخلق نتيجة للتفاعالت الذاتية متميزة ت والتفاعالت املوضوعية) طبيعة العناصر الروائية وتفاعال
والتجديد األديب والفين يف . 1») عالقتها بالواقع والرتاث احمللي والعاملي وعالقتها جبمهور القراء(

لوب ، وهذا ال يعين التزيني والزخرف وإضافة األلوان وإمنا تغيري أدوات هذه الرواية ليس فقط يف األس
حتليل الواقع اجلديد وفق ما يتفاعل معه ويناسب تفسريه وفهمه كونه يصدر عن وعي مجايل يتخطى 

.حدود الوعي السائد، ويتجاوزه إىل آفاق جديدة 
اد والتعبري، كما هو شأن الرواية التقليدية ، هلذا فإن مهمة الرواية احلديثة ال تتمثل يف الوعظ واإلرش« 

بل تتمثل يف جتسيد رؤية فنية ، أي تفسري فين للعامل ، والرؤية كشف جديد لعالقات خفية، ومن 
فهي تعاجل الواقع وترصد الظواهر 2»خالل هذا الكشف اجلديد تتولد املتعة أو التشويق واجلاذبية

للعالقات وتصورها من الداخل، وهذا ما يؤدي إىل ترابط وتتغلغل فيها لتصل إىل الباطن اجلوهري
األحداث ومنوها وفق مبدأ العلية والسببية، كما يؤدي إىل تطور الشخصيات وتناميها ، وبالتايل توازن 

.عناصر البنية الروائية ومنه توازن الرواية ككل

مظاهر التجديد في الرواية العربية المعاصرة-3
احلديثة عن الرواية التقليدية يف عناصر بنائها وتركيبها حيث تطورت فيها الشخصيات اختلفت الرواية 

واألحداث واألساليب والزمان واملكان ومتيزت عنها بالتماسك والرتابط والتدرج الفين فقد جاءت 
ا موافقة لرؤيتها ووظيفتها املتمثلة يف التأثري واإلقناع الفين .تقنيا

لس الوطين للثقافة والفنون ، أمناط الرواية العربية اجلديدة :عزيز املاضيشكري) 1(  سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها ا
.12، ص 1978واآلداب ، الكويت ، 

.13، ص أمناط الرواية العربية اجلديدة:شكري عزيز املاضي ) 2( 
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. ثة إىل التأثري يف القارئ عن طريق تقدمي احلقائق النوعية الفنية بصورة مقنعة دف الرواية احلدي« 
اإليهام "يف من مجاليات التلقي يتمثل وحيدث يف الغالب الرتكيز والسعي إىل جتسيد مبدأ مهم

زئيات أي اإليهام بواقعية عاملها الفين ، وهذا ما يفرض على الرواية االهتمام بالتفاصيل واجل" بالواقعية 
العامل ةاإليهام بواقعي" ولكن مبدأ . أو تصوير نثريات احلياة اليت تبدو دالة داخل اإلطار الفين للرواية 

ته للعامل املعيشي- يعين يف ما يعين- "الروائي  وقد أدى هذا التشكيل اجلديد إىل فهم . 1»مشا
طريق لإلجابة عن أسئلة الواقع ل السهَّ تنافرها و العامل ووضوح ظواهره رغم اختالفها وتباعدها و 

.اته وأزماته وتفسريه وتغيريهوحتديّ 
ا تثور على كل القواعد، وتتنكَّر لكل ولعلَّ من أهم ما تست« ميز به الرواية اجلديدة عن التقليدية أ

اب اجلدد يف تعاملهم مع األصول وترفض كل القيم واجلماليات اليت كانت سائدة ، كما أن غاية الُكتّ 
م يثبتون للقارئ ال تارخييّ  تها، فالرواية اجلديدة تها وال وجوديّ ة هذه الشخصية وال واقعيّ الشخصية أ

جتماعي والالشعري، االلعجيب هذا اجلنس األديب الشعري ، هذا العامل األديب الرحيب السردي ا
األخرى، ولقد نشأت على مجيع األجناس األدبية واقعي واألسطوري ،الذي طغى ال، جتماعياوالال

قه د من مركبات العصر ، فهي مرآة للفكر اإلنساين املعاصر يف قلقه ومتزّ تعبريا عن التعقيد املعقّ 
يف شكلها املألوف يف األدب العاملي مل تعد شكال أدبيا قادرا على التالؤم وشقائه، فالرواية التقليدية

.2»مع الظروف احلضارية اجلديدة 
بات العصر ، فبتغري العصور وتطورها تتغري أن بناء الرواية وتشكيلها يتماشى ومركّ واملالحظ هنا 

ا مبا فيها احلوار األشكال الروائية لتتالئم والظروف اجلديدة ، فتتغري بذلك أسسها وتقنيا
والشخصيات واألحداث التقليدية وهذا ما جنده مستشبع لدى عمالقة الرواية اجلديدة لنصل يف 

ةمن تنوع الرؤى الفنيجتسيد لرؤية العامل على الرغم إىل بنية فنية دالة ، تشكيلها الفين هوالنهاية 
. وتعّددها 

.14، صأمناط الرواية العربية اجلديدة:شكري عزيز املاضي )1( 
.52، ص "حبث يف تقنيات السرد " الرواية يف نظرية :عبد امللك مرتاض ) 2( 
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، اهلا املتعددة ومذاهبها املختلفةف األدب العريب احلديث على الرواية الغربية يف أشكوقد َتعرّ « 
أن حيتل الصدارة -يف العربيةلشعربتاريخ فن اقياسا–واستطاع هذا الفن اجلديد خالل فرتة ضئيلة 

، من رصيد هائل يف الوجدان العريببني الفنون األدبية ، وأن خيفت صوت الشعر، وما للشعر
وتالحقت أجيال كتاب الرواية يف األدب العريب احلديث يف سرعة مدهشة، ُمثَِّل فيها كل عقد جيال 

وله مالحمه اليت امللحوظة يف التطوير والتقدم ،له نصيبه الواضح من احملاولة والتجريب، وله مسامهته 
.1»عن غريه متيزه 

ضمها ، وأوبالتايل فقد استطاعت الرواية العربية أن تستوعب األشكال الروائية اجلديدة ن 
ا، نابعة عن جتربة الروائي العريب ةلتخرج منها برواية عربي .هلا مالحمها واجتاها

هي الرواية الفنية دب العريب على أن قصة زينب حملمد حسني هيكليكاد يتفق دارسو األ« و
ال ترجع فحسب إىل " زينب " إن مكانة قصة : " التأسيسية يف األدب العريب ، يقول حيىي حقي 
ا ال ا أول القصص يف أدبنا احلديث ، بل إ يف وصف الريف وصفا تزال إىل اليوم أفضل القصص أ

،عن طريق وصف حياة الفالحني الواقع املصري" زينب"رت رواية حيث صو .2»"مستوعبا شامال 
وقد ُخصَِّص فيها احلديث عن صور ملناظر ريف مصري ، وأخالق أهله ، فهذا املصري الفالح يشعر 

حرتام وهذا ما سعى إليه حسني هيكل من خالل  سه مبكانته ومبا هو أهل له من االيف أعماق نف
اعترب سرية عنرتة وقصص ألف ليلة وليلة أعماال روائية سبق فيها العرب ناك موهن.كتابته للرواية 

.الغرب

.15جتاهات الرواية العربية اجلديدة ، ص ا:السعيد الورقي ) 1( 
 بإحدى قرى السنبالوين يف أسرة ريفية ثرية ، تلقى دراسته يف قريته ، مث 1888كاتب مصري ولد عام :حممد حسني هيكل

يف االقتصاد يف فرنسا ، حصل على الدكتوراه  ، مث أكمل دراسته  1909يف القاهرة ، حصل على إجازة مدرسة احلقوق  سنة 
مث تفرغ 1955إىل 1945، كما توىل رئاسة جملس الشيوخ عام ، اشتغل بالصحافة وتوىل وزارة املعارف1912السياسي عام 

. 1956للكتابة السياسية واألدبية إىل غاية وفاته يف 
.41أحباث يف الرواية العربية ، ص :صاحل مفقودة ) 2( 



الرواية العربية املعاصرةقضايا:                   مدخل 

12

لقد استطاعت الرواية العربية املعاصرة أن تالمس العديد من جوانب احملظور يف الثقافة العربية ، 
لة لالستهالك فحسب، بل استطاعت أن جتعل منه نافذة لإلطاةإذ مل جتعل من هذا احملظور ماد

.قصي من التفكريش واملُ همّ التخيلية على عوامل ظلَّت يف حكم املسكوت عنه واملُ 
لغة الكتابة ، لغة اإلبداع، لغة : كما ساهم تطور الرواية عرب السنني يف حتويل النظرة إىل اللغة 

ذا وظيفة من تطور قد يكون وبالتأكيد فإن انفتاح الرواية على ما حلق اللغة وطرائق التعبري ،التداول
ا ووسائل التعبري ، فهي ؛مزدوجة ا ، أي حتول شكلها وماد فهو من جانب يعكس حتول الرواية ذا

ن الكتابة الروائية من أن تصبح يف مكّ ليست أداة للتعبري فحسب ، إمنا هي أيضا مادة لالشتغال ستُ 
.، يف أبعاده الكونيةعيد إقامة صالت جديدة باملتخيل يف خصوصياته الغالب كتابة جتريبية ، تُ 

ا واقتحامها «  من املالمح اليت أبرزناها يف بعض الروايات اجلديدة ، تثري االنتباه بلغتها وجرأ
ملناطق تعترب حمرمة يف عرف األخالق السائدة ، بينما هي أصبحت ُمكونة لواقع اجتماعي نفسي ، 

تمعات العربية ر من حتوالت متسارعة وخميفة تتقاذدِّ حَ تَ اقتصادي ، مُ  .1»ف ا
ع إىل كشف يف الرواية اجلديدة حيضر الدين غالبا ضمن خانة العناصر املتصلة بالكينونة والتطلُّ « 

هول والغامض واملستعصي عن الفهم  ،لياسر عبد احلافظ" مبناسبة احلياة"ففي رواية ،احلجاب عن ا
.2»صص دفرت لكتابة مشاعره حول املوضوع مشغول برؤية اهللا وخ" مظهر"جند إحدى الشخصيات 

ة يف واقع املرتوك على احلساب، بالسياسة مشخصّ دة يتلقى الفرد املأزوم واملقهور يف النصوص اجلدي
تمع مسدود اآلفاق فال حيس باالنتماء ا النصوص اخلصائص اليت تتسمومن « إىل الوطن وا

أي حرص الروائي على إضفاء مسات ذاتية على  " تذويب الكتابة" ما نطلق عليها ةالروائية اجلديد
كتابته ، وذلك من خالل ربط النص باحلياة والتجربة الشخصيتني ، وهلذا تلجأ الرواية اجلديدة إىل 

.3»يل الذايت الستحضار العامل ومتثيله متثيال فنيا يالسرية والتخ

النشر و التوزيع ، ماي دى للصحافة و ، جملة ديب للثقافة ، دار الص1طالرواية العربية ورهان التجديد ،:حممد برادة ) 1( 
.60، ص 2011

.61ن ، ص . م ) 2( 
.67، ص ن. م ) 3( 
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من املتخيل امها يف التعبري عن جزء الرواية العربية من خالل إسهيظهر اجلانب النفسي يفكما 
تمعات العربيةاالجتماعي والنفسي خالل فرتات ومنعطفات  ، كما أن مسألة اهلوية برزت يف تاريخ ا

ا وبنيتها قريبة من الرواية  تتمثل يف العديد من النصوص الطويلة النفس اليت تبدو ومن حيث حمتويا
من خالل الرتكيز على تصوير التوتر والصراع بني ، وخباصة 18السيكولوجية للقرن أو العاطفية 

تمع وأعرافه ،  العاطفة والواجب ، وعلى جتربة األمل واحللم ، والتعاطف مع املرأة ضد شرائع ا
نّ  أن األسلوب واللغة ، غري ح يف مستوىوبالرتكيز على أسلوب الرسائل وما يشبه البوح الشعري ا

، ولغة هذا املنحى رغم ذاتيته البارزة ُمطَعٌَّم بلمسة واقعية تظهر يف انفتاح األدباء على اللغة احملكية
جتماعي ت القصصية املتخيلة من الواقع االصور الشخصيااستيحاءيف احلوار و التداول اليومي

اخلائب واملتعثر أمام احلبّ ةرواية زينب ، حملمد حسني هيكل ُتشخص قص: [ امللموس جند مثال 
تمع ، وفيها انتصار للعاطفة على الواجب ، وفيها إلتفات واضح حنو  ا يف ا ضغط التقاليد وقسو

تمع وحنو أسلوب الرسائل وحنو لغة التأمل وإبداء الرأي يف احلياة ، الوسط والبيئة الريفية  .1]وا
، تكون هي العنصر احملدد خللفية النص يف األخري خنلص إىل أن كل رواية ترتكز على معرفة ما

جماالت النفس ومقاصده ، وعالقته بصوغ الرؤية للعامل واملعارف اليت تنقلها الرواية ، تتوزع بني
جتماعية معني ، واستبطان بعض الظاهرات االووصف احلياة اليومية يف فضاء والسلوك والذاكرة

.    ل يوإعادة تأويل التاريخ عرب التخي

، ص 2002، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، املغرب ، 2نظرية الرواية والرواية العربية ، ط:فيصل دراج : ينظر) 1( 
.»بتصرف«185ص -183
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الفصل األول
نفعاليةسيمياء الصور اال

، فهي تعمل بدورها "السيميائية : " من بني املناهج اليت مت االعتماد عليها يف حتليل النصوص
.على حتليل النصوص سواء أكان ذلك من الداخل أو اخلارج

:سيمياء األهواء-1
لذين عمال الّ "جاك فونتاين"، و"غرمياس"يرجع الفضل لظهور سيميائية األهواء إىل كل من 

ا خمصصة للحدث فقط ، بدورمه ا على جتاوز سيمياء العمل اليت مت انتقادها من طرف النقاد ، أل
.واالنتقال إىل التوفيق بني العمل والعاطفة 

:                                                                                                                            هواءالسيمياء وسيمياء األ-أ
ولقد . فكانت جديرة بالدرس والتحليل مكانة عالية،جعلها تتبوأرتباط اللغة باإلنسان اإنّ 

حاول الباحثون على مر العصور إبراز أسرارها وكشف غموضها وسرب أغوارها ومعرفة أدوارها اليت 
نشاطامن كون اللغة انطالقاتؤديها يف خمتلف مناحي احلياة ، وذلك باالعتماد على أسس علمية 

.فكان من اللزوم البحث عن تظافر عدة مناهج . يصعب تفسريه بنظرة أحاديةامعقداإنساني
ساين ، فاتسعت النظريات اللسانيةولعل من أشد هذه املناهج تعلقا باألدب املنهج الوصفي الل

التحليل [وتطورت وانفتحت ، إذ أن األدب يسهل الوصف ويعني على التحليل بيد أنه ومناهجها
سدة  قف عاجزا عن الوصول إىل السقد ي] اللساين يف النص األديب فيلجأ مات اللسانية العالية ا

.حينئذ إىل بديل آخر قد يدرك هذه اخلصوصيات وهو السيميائية 
ختالف  اوهناك . ب بعدد من العلماء قرتن مصطلح السيمياء يف حركة التأليف املبكرة عند العر ا

سمية هذا العامل ، ولكن السيمياء كلمة عربية وخفيفة الوقع وهي كبري يف املصطلحات املتداولة لت
اليت هي حمور هذا العلم يف صورته املعاصرة كما ورد ذلك يف املعاجم } العالمة { موافقة متاما ملعىن 
إنه لغايل : السمة والعالمة ، والقيمة يقال) : السومة: ( جاء يف قاموس الوسيط « .العربية واألجنبية 
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﴿ سيماهم يف وجوههم من : ويف التنزيل العزيز . العالمة ) : السِّيما (. ةالسوم): السيمة. (ةالسوم
.1»الّسيما ) : السِّيمياءُ (السِّيما ) : اءُ السِّيم( .أثر السجود ﴾ 

:  يقول صاحب كتاب أجبد العلوموقد كان مفهوم هذا العلم يف ذلك الوقت قريبا من السحر 
سيم { وسيمياء لفظ عرباين معرب أصله ...السيمياء هي اسم ملا هو غري حقيقي من السحر« 
.2»}به

حيث أن علم السيمياء مر مبراحل عديدة فقد بدأ خمتلطا بكثري من العلوم كالسحر ، والكيمياء 
ولكنه متكن أخريا من التميز والتفرد ،واإلسالميةوالطب ، ويف الكثري من احلضارات من بينها العربية

بوصفه العلم الذي يبحث عن معىن العالقات اللغوية وغري اللغوية وسط احلياة االجتماعية وكانت 
ا يف القرآن } سيما { للمسلمني إسهامات جليلة يف هذا العلم ، فقد وردت كلمة  وبعض مشتقا

بينما تناول الكثري من علماء . ووردت أيضا يف الشعر العريب عدة مرات مقرونة بالتعرف واملعرفة ، 
، ابن سينا وابن م باملباحث السيميائية ومن هؤالءالعربية العظام املوضوعات اليت صارت تعرف اليو 

.خلدون وعبد القاهر اجلرجاين واجلاحظ وغريهم 
سالمي واملنطقي التداويل كما تعود األصول الفكرية للسيميائية ألصول الفكر اليوناين واإل

: ومن مبادئ السيميائية ومن مبادئ السيميائية . والوضعي والتجرييب واللسانيات البنيوية والتحويلية
أمريكي وفرنسي ، ونوعان : والتحليل احملايث والبنيوي ، وهلا اجتاهان رئيسيان ؛التفكيك والرتكيب 

اصل واإلبالغ ، وسيمياء الداللة ولكل منهما أشكال سيمياء التواصل واإلبالغ، التو : رئيسيان مها 
.عديدة 

وتالميذه أن اللسانيات جزء من السيمياء ، بينما يرى البعض أن اللسانيات "دي سوسري"يرى 
ال ع ، "العالمة"ددا من املصطلحات أمهها هي أصل السيمياء ، ويستعمل العلماء يف هذا ا

مة هي حمور هذا العلم والعال؛وغريها"املعىن"و"احملايثة"و"التأويل"و} الداللة{ "الدال واملدلول"و

، مكتبة الشروق الدولية ، مصر ، القاهرة ، 4جممع اللغة العربية ، ط: قاموس الوسيط ، تح : إبراهيم مصطفى وآخرون ) 1( 
.466، 465، ص 2004

عبداجلبار زّكار ،منشورات وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي ،دمشق، :إع ، 1ط،1جأجبد العلوم ،: صديق القنوجي ) 2( 
.392ص،1889سوريا، 
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ا إذ استفاض وصفوها باالعتباطية و يف احلديث عنها العلماء فعرفوها ووصفوا أنواعها وبينوا عالقا
.وقبلوا تقسيما على وجوه عدة 

ا أخصب جماالت التطبيق السيميائي ، وحتتل  السردية مكانا هاما ومركزيا يف وتعد اللغة وآدا
للخطاب، فقد ) Constante(النظرية السيميائية ، ذلك أن النماذج السردية تشكل البنية الثابتة 

على العالقات املوجودة بني الذات واملوضوع ، ال نظاميا ، وهو يرتكز أصبح منوذج السَّعي شك
كما يعترب الربنامج السردي « املضادةم عن طريق مسار الذاتوحياط عن طريق مسار املرسل ويُنظّ 

، ا حتول حالة األشياء يف اخلطاباتنواة النحو السردي ، حيث يوضح الطريقة اليت يتحقق عن طريقه
ن طريق تركيب بدئي لالمتالك أو ، ع)état'Enoncés d(ويقوم على حتويل ملفوظات احلالة  

ضوعات املرغوب فيها ، كما متثل ملفوظات الصلة القيم املوجودة يف املو ) تبادل( الفقدان أو تقاسم 
إن العملية القاعدية هلذا الرتكيب واملبنية على عدم تواصل احلاالت ما ،تناقضا) وصل أو فصل ( 

حيث يقوم .1»ويتحّقق حتوهلا عن طريق ملفوظات الفعل ) Discontinuité(  تقطعهاأو 
تصال أو عالقة انفصال اات واملوضوع ، سواء أكانت عالقة النحو السردي على وجود عالقة بني الذ

عتبار تغري بعني االالتحليل بالنسبة لسيميائية احلدثوال يأخذ اليت يتحقق من خالهلا اخلطاب ،
.حاالت الذات سواء كانت مضطربة أو غري متزنة يف مواجهتها للحدث

نتقاد امهاله للجوانب النفسية جعله حمل لسيميائية احلدث ،وإ"غرمياس"هتمام الذي أواله االإنّ 
هذا مادفعه إىل إعادة النظر يف دراسته السيميولوجية ليصل يف النهاية إىل التوفيق من طرف النقاد ،

من خالل آرائه بني حاالت األشياء وحاالت النفسبني داخل النصوص وخارجها أي اجلمع
يف ).إىل حاالت النفس من حاالت األشياء (سيميائية األهواء :بعنوان املطروحة يف كتابه املوسوم 

عرفت السيميائيات السردية الغرمياسية ، إطار التطور اإلبستيمولوجي الذي ختضع له احلقول املعرفية 
عتبار اهلوى أرجيا حتوال يف تسعينيات القرن املاضي ، من سيميائيات الفعل إىل سيميائيات اهلوى، با

الفيزياء ، الرياضيات ،: ( فية ك من جمموعة من احلقول املعر " مياسغر "ستفاد ا[ زما للذات مال

( 1 ) Denis Bertrand : Précis de sémiotique littéraire ، P226.
: ، إشراف ) مذكرة ماجستري ( أليب فراس احلمداين" أراك عصّي الدمع " عمي ليندة ، سيمياء العواطف يف قصيدة : نقال عن 

.13ص ، جامعة مولود معمري ، جامعة تيزي وزو ، تيزي وزو، اجلزائر ، ) ىآمنة بلعل(
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، واليت سامهت بشكل فعال يف ) بروب ، سرتاوس : ( ومن جمموعة من الباحثني ك ...)الكيمياء
من الظاهراتيني الذين فاد أيضا يف سيميائيات األهواء ستافإنه بلورة مفاهيميه يف سيميائيات الفعل ،

" هوسرل ومريلوبونيت" ربطوا بني الذات الشعورية وعامل األشياء إدراكا ومقصدية ،كما جتلى ذلك عند
.ويبدو تأثره مبريلوبونيت حينما حول الربط بني الشعور وإدراك العامل ضمن عالقة تواصلية تفاعلية .

شياء ، وذلك عن طريق تشغيل احلواس إلدراك ستهوائي الذات وعلم األوبتعبري أخر يتوسط اجلسد اال
ن حاالت النفس إىل حاالت نتقال ميتم احلديث عن االالعامل وحتديد مقصدية الذات ، ومن هنا 

ستمد منه جمموعة من املفاهيم كالتوترية الذيمن فينومينولوجيا هوسرل استفاد اكما .األشياء
عدَّة أساسية لسيميائيات املكاسب اليت حققها غرمياس يف سيميائيات الفعل كما تعدّ ،والتوتري
ملستوى السردي مث التجلي ، خصوصا املسار التوليدي الذي يتكون من البنية العميقة وااألهواء
يف نظريته فقد ظل غرمياس وفّيا هلذا املكسب وحماوال يف الوقت ذاته جتاوز الثغرات املوجودة. اخلطايب

لتفاته للبعد اإلنفعايل الذي ألغاه يف نظريته األوىل من خالل تركيزه على اىل وذلك من خالل األو 
تم بالبحث يف اهلوى اإلنساين الذي ،1]البعد املعريف والبعد التداويل فحسب  ومنه فسيمياء األهواء 

من خالل ي هذه األهواء يف اخلطابات للبحث يف اآلثار املعنوية لتجلّ يتجاوز فيه الفعل حدود املقبول،
تداوهلا الناس كما ميكن أن تتجسد يف صفات يتنتمي إىل الواقع املعيشي اليومي،اليتألوفاملاهرو ظال

، فالبخل والغرية واحلسد يف الداللة ويف التوقع االنفعايلويصنفون بعضهم بعضا استنادا إىل ممَُكناتنا 
تمع بيننا ضمن ما حتدتعيشكياناتوغريها من الصفات هي   اهلوى ،فده العتبات اليت يقيمها ا

اإلنسانليس عارضا أو طارئا أو مضافا ميكن االستغناء عنه أو التخلص منه بل هو جزء من كينونة 
إذ يعمل "احلدث"عب دورا فعاال يف سيمياء الفعل البعد العاطفي يلفوجزء من أحكامه وتصنيفاته 

يتوقف عند سري برامج احلدث، وذلك كما،الصلة يف مركز الربنامج السردية على توسيع فضاء عالق
.  دالالت للمن خالل إعطاء فضاء جديد 

: معاني األهواء عند القدامى والمحدثين -ب 
وذلك المتالكها الدور الفعال وعلماء األخالق ،األهواء كل من الفالسفة واألدباءلقد شغلت 

القيام بشحذ أو تقوية إرادة املرء إحداث األزمات أو تفاديها ،،يعمد إىل إثارة البهجة أو احلزنالذي

سعيد بنكراد ، : ء إىل حاالت النفس ، تر سيميائيات األهواء من حاالت األشيا: ، جاك فونتاين اس غرمياسدأجلري :ينظر)1( 
.» بتصرف « 74، ص 2010، دار الكتاب اجلديدة املتحدة ، 1ط
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ا من طور إىل ) األهواء ( أو تعطيلها ، ويف هذا الصدد جندها  ٍة مفاهيمية خمتلفة يف طيا حاملة لُعدَّ
: هذه املعاين جند آخر ، من زمن إىل زمن ، من أديب إىل أديب ، ومن ناقد إىل آخر ، ومن بني

: في المعاجم والقواميس العربية : أوال 
القواميس العربية تعدد املعاين بالرغم من أن اللفظ واحد ، ومن أمثلة ذلك ما جنده يف جند يف

: املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته على النحو التايل 
ء يف حمكم ه ، وجا، أي أغواه وأضلّ ) هوى ( استهواء ، ج استهوته : استهوى .استهوى / هوى «

ت هذه اللفظة مبعىن ، جاء1﴾ستهوته الشياطين في األرض حيرانكالذي ا﴿: تنزيله قوله تعاىل 
.2»متيل وحتُِنُ ) : َوَي هَ ( ج تـَْهِوي ، تـَْهَوى ،: يهوي ىَهوَ / هوي  .اإلضالل 

ففي اآلية األوىل جاءت مبعىن الضاللة ، ،3﴾أفئدة من الناس تهوى إليهمفاجعل ﴿: يقول تعاىل 
يف واحلنني أّما اءت حتت ما يعرف بامليلأما يف اآلية الثانية فلقد َحنَْت منحى خمالف متاما فج

ٍة مفاهيمية مفادها مايلي موس احمليط فنجدها جاءت حاملة لعُ القا فالن فالنا) هوى ( « : يقال : دَّ
، بهمأأو : فالن بالشيء–َو . سقط : الشيء ) أهوى .( ه ، فهو َهٍو ، وهي َهوِيٌَة أحبّ : هوى -
انـَْقَضْت عليه : العقاُب للصيد –و .امتدت: يده للشيء –دَّها ، َو م: فالن بيده للشيء –َو 

. شديًدا سار سريا ً ) َهاَوى(.باليد وتناولُه ضربه: وفالنا .ألقاه من فوق : الشيء –َو . َفأرَاَغْتُه 
أدخل إليه اهلواء : املكان ) َهوى(.هاوأَه أيًضا : ويقال .على َهَواُه وسارداراه –َو . َالَحهُ : فالنًا و 

اخلري ، ويكون يف،العشقامليل:)اهلوى ( .أعجبه وشِغَل هواه: ء فالناالشي)استهوى (.النقي 
أفرأيت من ﴿: ،ويف التنزيل احلكيم قوله عزَّ من قال النفس املائلة إىل الشهوة) : وىاهل(.4»والشر

ا يُقصدفتارة: الدالالت املختلفةفيضجاءت لفظة أهواء حاملة للقد،5﴾اّتخذ إلهه هواه
.، ويكون اهلوى يف اخلري والشر ، امليل والعشق، احلب، احلننيالضاللة ، وتارة أخرى

).71اآلية (سورة األنعام ) 1(  
الرياض،السعودية، ، مؤسسة سطور املعرفة ، 1املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته ، ط: أمحد خمتار عمر ) 2( 

.1156، ص2002
) .37اآلية ( سورة إبراهيم ) 3( 
.1001جممع اللغة العربية ، ص : قاموس الوسيط ، تح : إبراهيم مصطفى آخرون ) 4( 
).23اآلية(سورة اجلاثية) 5( 
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: لحديث امعاني األهواء في علم النفس : ثانيا
ود جانب شعوري وجلىة دالة ومؤشر عمالامللفوظ السردي كعيفاألهواء معاينُتستخلص

تكون هذه العالمة أداتنا يف الكشف الناطق يف النفس البشرية واليت ال تُرى « ونفسي مكون للذات 
ردة ، فاملرء منها هو جتٍل يكشف عن وجود انفعالية بال هوية وال حدود وال معىن ، بالعني ا

ك فاإلحساس سابق يف الوجود على التجلي الداليل السابق على أي متفصل سيميائي ، وهو بذل
هذا اإلحساس ال ميكن أن يصبح مرئيا إال  من خالل جتزئته ، إنّ ( ... )يولد خارج حدود اخلطاب 

اهلََوى ، االستعداد ، :( عزل والتمييز، فهي ما يطلق عليه يف اللغة العاديةوحتويله إىل وحدات لل
ومن هنا نستطيع القول بأن األداة املثالية للكشف عن احلالة ،1»)عور ، امليل ، احلب ، الكراهية الش

ن اإلحساس سابق ع: الشعورية الكامنة يف النفس اإلنسانية هي العالمة ، والدليل املقدم القول بأن 
واألهواء ختتلف طاب وجتزئته وحتويله إىل وحدات،الوجود ، فشرطه الوحيد إخراجه إىل عامل اخل

يف حني جند من ،اهلوى ، وهناك من يقول الشعورايف اللغة العادية فهناك من يطلق عليهامعانيه
العاطفة و بني االنفعال ونلحظ يف غالب األحيان تداخال.يربط األهواء مبشاعر احلب أو الكره 

.اهلوىواإلحساس و 
اإلنفعال:
ُر تـَبَـًعا ألشكاله حالة نفسية حتدث نتيجة ملثري خارجي أو داخلي يؤدي اضطرابات عامة ويـَُفسَّ [ 

: وهي كاآليت 
.الغضب ، اخلوف: عنيفا ومؤقتا ، يكون سريع الظهور والزوال كاهليجانات مثل -
: ال وهي موجه للسلوكات كالعاطفة أس ويصبح ويدوم طويال ويستحوذ على النف: هادئ -

.2] الصداقة ، احلزن ، احلنان 

لس ) السيميائيات ( ،  جملة عامل الفكر 03، العدد35النشأة واملوضوع ، مج السيميائيات : سعيد بنكراد ) 1(  إصدارات ا
.10، ص 2007الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 

، دار النهج للدراسات 1علم النفس العام ، القوى النفسية املعرفية ، والقوى النفسية احملركة للسلوك ، ط: أنس شكشك )  2( 
.71، ص 2008والنشر والتوزيع ، حلب ، سوريا ، 
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العاطفة :
على النفس كلَّها ويصبح وهدوء مث مايلبث أن يستحوذ انفعال هادئ يدخل النفس ببطءٍ « 

، ، التذكرف جوانب احلياة النفسية كالتفكرييف خمتلهذه العاطفة سلبا وإجيابا وتؤثر1»موجها للسلوك 
.االعتقاد ، املعاملة 

 الشعور :
هو حدس الفرد حلياته الشخصية ويتضمن هذا التعريف املعرفة املباشرة لألشياء أي معرفتنا « 

بالذات معرفة تتعلق بأحوال عاملنا الداخلي من فرح وحزن وتفكري وتصميم ، والشعور مرتبط 
، فنحن ال نشعر بالفرح مبعزٍل عما يثري و أّن الشعور ممتلئ مبوضوعمبوضوٍع، فما من شعور فارغ

.2»فرحنا ، وال بالغضب مبعزل عما يثري غضبنا 
فالشعور حالة نفسية تنتاب اإلنسان ، فهي حالة فردية كامنة يف العامل الداخلي ويعرب عنها املرء 

ي بنا يف بعض مبلفوظات داللية حاملة ملعاٍن شىت وخمتلفة يف نفس الوقت مثال الشعور بالفرحة يؤد
األحيان إىل البكاء ، ويف نفس الوقت عند تذوق املرارة واألسى ما على املرء إال البكاء وذرف الدموع 

.للتخلص من حدة األمل والوجع 
 الهوى:

،اهلوى عاطفة منت على حساب غريها من العواطف« : يُعرف اهلوى يف علم النفس بالقول أنه 
ة هلا هو .3»فاهلوى جيعلنا نرى كل شيء من خالله  حالة نفسية تنمو على حساب حاالت مشا
ك صاحبه ، وعاطفة ألنه رّ هو دافع حيُ « :فه كذلك بقوله رّ عفهو إحساس جيعل املرء يرى كل شيء ويُ 

، وهيجان ألن تأثريه عنيف وشديد وهو أكثر من ذلك ظاهرة نفسية كلية "طويل األمد" انفعال 
. 4»خل واحلب ل من عامل الشخصية بأكملها كهوى البُ ِّدبتُ 

.77علم النفس العام القوى النفسية و املعرفية و القوى النفسية احملركة للسلوك ، ص :أنس شكشك )  1( 
.58، ص ن. م )  2( 
.80، ص ن. م )  3( 
.80ن ، ص . م )  4( 
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ا لم النفس حاالت الشعور والالشعوريدرس ع ، وتدخل العاطفة ضمن الدراسات اليت قام 
على تغيري الشخصية األعماق البشرية يعملية تكمن يف داخل،فهي حالة عاطفية نفسية،ءالنفسعلما

.تغيريا جذريا ، فهي عاطفة تؤثر على الكيان اجلسدي و املعنوي لإلنسان 
: األهواء عند كل من غريماس وفونتاني :ثالثا

إذ عمال جاهدين على إخراج .ين من أهم ممثلي سيمياء األهواء يعترب كل من غرمياس وفونتا
إذ على اهلوى،انحصر هتمام السيميائيني مُ اىل حاالت النفس ،لقد كان األشياء إالسيمياء من حالة 

ىن اخلطابية ،وقام بوضع عترب أنه يعمل  على تكثيف البُ او دراسته هلوى الغضب ،" غرمياس"صصخ
ا حكائيً ا واستخلص بدوره برناجمً ،) ، احلقد الكآبة :(على حنوات معجمية تناسب لفظة الغضب مفرد
نتقام ، وهذا بدوره الخر يتعلق بالقيام بعملية اآفضي برنامج الغضب إىل برنامج ويُ ة ،ّمراحل عدله 

ومنه نستنتج . خرنحية الطرف اآلح جبهة إمكان الفعل إلثبات ذاته وتَ من الغاضب التسلُ يتطلب 
عدم العمل ؛ت اهتم بالفعل يف سيميائية اهتمام غرمياس بالذات واحلالة النفسية ، ويف نفس الوق

) قاموس العواطف األدبية ( يف "تايننفو "، يف حني جند"الفعل والعاطفة " إمهال كل من الطرفني 
: ألحاسيس والعواطف كما نفعل اليومرق االنفعاالت وافبدأنا نُ ... «:يضع تعريف لألهواء إذ يقول
أكثر ،تبدو أكثر قوةاألحاسيس النفس ،باألمزجة، حباالتباعاتاالنفعاالت مرتبطة باالنط

باهلواجس،)Manies(باهلوى ،) Phobies( العواطف مرتبطة بالرهاب خصوصية وأكثر ثباتا ،
)Obsessions (، باإلدمان)Addictions(النفعال كاالهتزاز للنفسف ارِّ ، نُع)psych( ،

ان التحكم يف السلوك ، ويظهر ا بآليات بدائية تصل إىل فقدا ، مصحوبً ا مؤقتً والذي حيدث اضطرابً 
ا ا نشيطً تصرفً دِّة ، حىت وإن كانت عابرة ، وُحتدَّملُديار العاطفة باملقابل تستقر يف انفجار أو اِ اِ عرب 
ثابت ، والذي ميكن أن يكون شخًصا ، قيمة،يز أسلوب شخصية ما مركزًة  على موضوعومتُ بقوة،

لألهواء عدة معاين خمتلفة سواء أكان ذلك عند القدامى أو احملدثني ، ويف إنّ .1»شيء من العامل 
ا الضاللة ، احلب ، احلنني ، ويف علم النفس حالة : املعاجم والقواميس نستنتج أن األهواء  يُقصد 

( 1 ) Elisabeath Rallo Ditc - Jacques Fontanille – Patrizia Lombardo : Dictionnaire
des Passions Littéraires , p 08 .

، ) آمنة بلعلى : ( ، إشراف ) مذّكرة ماجستري( ، ) االنطباع األخري : ( نتماء يف رواية سيمياء اال: بشار سعيدة : عننقال 
.15اجلزائر ، ص ، جامعة تيزي وزو ، تيزي وزو ، جامعة مولود معمري
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ومعربة عنها، دة خاصة بالشخصية الواحدة شعورية نابعة من الذات وأعماق البشرية ، فهي حالة منفر 
.الوقت نفسه تستطيع هذه العاطفة ، أو احلالة الشعورية التغيري يف  الشخصية بشكل جذري ويف

هي جمموعة من االضطرابات واألحاسيس اليت ختتلج عمق اإلنسان لدرجة الوصول إىل عدم أو 
، ، العاطفةبوضع فروقات رئيسية بني االنفعاالت، األحاسيسيف السلوك وقاماالقدرة يف التحكم 

.   فلكل مصطلح تعريفاته اخلاصة ، ومميزاته األساسية 
:     مبادئ سيميائية األهواء–ج

: ترتكز سيمياء األهواء على مبدأين أساسيني مها 
: "Intensité: " الشدة -أّوال
ة التلفظية ا يظهر عند التقييم ، وهو من األنواع الصيغيّ الشدة من اجلانب اللساين متغريً تعدّ « 

"Modalisation énonciative " ّظ  ب على ذات التلفُّ ، وذلك حني يتوجSujet de
l’ énonciation ًمثال أن تعتربه إما حادثا أو  ،م سلبياا خبصوص حدث ما ، مقيّ أن تصدر رأي

ة صيغيّ فالشدة عبارة عن حتديدات . 1»كارثة ، حبسب شّدة االهتمام اليت متنحها هلذا احلدث احملزن 
در آراء حول األحداث ، فمثال حتكم على حدث حمزن وطبيعته من حيظّ أفعال تلفُ متثلها  ث هو ية 

ا اكما ميكن .حادثا أو كارثة  خاصية من خصائص املزاج  « :عتبار الشدة العاطفية على أ
Phorie""، ُا تقوم إضافة إىل توجيه تدف املكونات اعادة تنظيمق اإلهتمام باملسامهة يف حيث أ
فتكون الكفاءات هي اليت ة للجانب الداليل من السلسلة ،سريِّ وجعلها املتحكمة واملُ الرتكيبية ،

فرتتبط الشدة ارتباطا وثيقا باجلانب اللساين ، كما تعترب خاصية 2»ة العاطفية ويّ ى باهلُ تؤسس ملا يسمّ 
.كيبية وربطها باجلانب الداليل من خصائص املزاج ، تكمن وظيفتها يف إعادة تنظيم املكونات الرت 

:Quantité: الكمّية- ثانيا
عتربها ا« :فالكمية مبدأ أساسي من مبادئ سيمياء األهواء ، فنجد هلا عدة اعتبارات حيث 

ا شدّ  ، واالمتدادومت إمهال جانب الكمّ م فيهما،ة وطاقة غري متحكّ التمثيل اليومي للشعور على أ
إىل حجمها وكميتها ، فالكمية إذن فقط، بل ةإىل الشدّ والتقتير الشحّ فمثال ال يعود الفرق بني 

( 1 ) Jacques Fontaille : Sémiotique du Discours , P200 , 201 .
.19، ص ) مذكرة ماجستري " ( أراك عصّي الدمع أليب فراس احلمداين " سيمياء العواطف يف قصيدة : عمي لندة : نقال عن 

201، ص200م، ن،  ص)  2( 
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نتشار يف الفضاء إضافة إىل االع كذلك،ات وللموضو وهي تابعة للذق مبجموع اإلجراء العاطفي،تتعلّ 
الفضاء الزميننتشارايف حالة إنّ : أن يتخذ عدة أشكالوالزمن ، وميكن للعارض العاطفي للكمية 

يقاس االمتداد فقط أي املسافة واملدة ، واجتماع املقاس والعدد يعطي ما يسمى باألوزان العاطفية ، 
.  1»أما يف حالة املوضوع فاملقاس هو املراد ، وذلك ألجل حتديد قيمة املوضوع 

: المتن الحكائي –2
هيفاء بيطار:ل" أحالم نازفة"روايةراءة فيق-أ

من األحداث اليومية اليت تصاحب ابعض»هيفاء بيطار«للروائية »أحالم نازفة«روايةتعاجل 
، فهي تصور الواقع البشع واألليم الذي آل إليه املرء ، والذي يدفعه إىل الوقوف أمام العريباإلنسان

ا أعدمت مادية إىلة يااحلاذا أصبحت قيم مل: منهاتساؤالت متسه بالدرجة األوىل ،  درجة أ
، وأصبح ءقارة رجولة ، والثقة بالنفس غباصفة اخلساسة والبشاعة شجاعة ، واحلصارتفالضمري،

معيار النجاح ؟  فذاكب واهربا: استمرار احلياةشعار
د تستدرج أحداث الرواية ، وتسر »هيفاء بيطار«يف هذه الرواية جند الكاتبة والروائية السورية 

حال أولئك الضحايا املستضعفني ، ضحايا اإلرهاب املاكر اخلادع الذي اسان شخصياعلى ل
ميتلك كل أساليب القسوة واخلساسة ، الذي يستعمل كل أنواع احليل وأشكال اخلُدع الستمالة 

مث إليهم إلستثمار أمواهلمضحاياهم أولئك الضعفاء البسطاء ، فنجدهم يف هذه الرواية يتوددون 
.بها

؛شيخ "أبو سليم"يف الروايةحتيالأو عملية النصب واالفعل الفاعل ،ومن بني الذين وقع عليهم 
خالهلا على ، كان يتاجر وميارس مهنته الشريفة ويتحصل من ةخربة وصاحب ثالث ومثانني سنذو

( 1 ) Jacques Fontaille : Sémiotique du Discours , P202 , 206.
19، ص ) مذكرة ماجستري " ( أراك عصّي الدمع أليب فراس احلمداين " سيمياء العواطف يف قصيدة : عمي لندة : نقال عن 

 مني ، يف مدينة الالذقية ،  من أبوين متعل1960روائية سورية وكاتبة مقاالت نقدية واجتماعية ، ولدت يف : هيفاء بيطار
، 1982تلقت تعليمها األويل يف مدارس الالذقية ، مث دخلت كلية الطب البشري يف جامعة تشرين بالالذقية ، خترجت يف 

ختصصت يف أمراض العيون ، مث عادت إىل مسقط رأسها لتمارس عملها كطبيبة ، كتبت القصص القصرية والروايات والدراسات 
ا الروائية " الساقطة " لت جائزة الشاعر أيب القاسم الشايب عن جمموعتها النقدية و املقاالت االجتماعية ، نا القصصية من مؤلفا

. 2007يف " هوى " 
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فاألب العجوز كان سعيدا ألنه يتاجر وجيين أرباحا فاحشة ، ويوظف ثروته « أرباح طائلة بنزاهة 
ل الطمع واجلشع ليتسلّ 1.»...ثقة مطلقة ائتمنه على أمواله، الشاب الذي وثق به إسكندرجيدا مع 

مل يستوعب "سليم"إىل خرب فراره وبوصولب ، فيقوم بسرقة هذا العجوز واهلر "إسكندر"قلب إىل 
وجد ، و تايل أصابته هو، ُصدم من هول الكارثةة الفضيعة اليت أصابت والده العجوز وبالهذه احلادث

، احلقد الذي جعله يشن هجوما عنيفا على والده على شكل صراخ هستريي هقلبإىل احلقد طريقة 
ذا خيترب قدره أب،وصوت أشبه جبعري يعلو ويعلو ه العجوز على التحمل ، دون رمحة وكانت يوكأنه 

إنه يتسول كان طلبه للرمحة مؤثرا،« الذيات صوته احلادة املوجهة كخنجر ينغرس يف قلب األبنرب 
ا بآالمه،وقام قاصدا احلمام، ياه كيف تبدلت مشيته يف احلال ،كان ميشي مفعمشيئا من رمحة ،

على كتفيه املقوسني ،خطواته مضطربة ومشيته مرتحنة ، احتاج أن يتوقف حامال هزميته العمالقة
يار أدى به إىل النقمة على والده 2»إىل الباب ، كأنه خيشى السقوط ويستند  لقد أصيب سليم با

سارق النصاب مبنية أساسا على ثنائية هامة "إسكندر"فاحلياة عند ،حيس بالقهر واألملوهو
سليم أن يكون مسروقا ، فحبه للمال وتفكريه وجشعه وقدر أيبسارقا كون ي،قدره أن ومسروق

ه أيضا من بني ضحاياو . وعامله معاملة األب البنهجعله أعمى إىل درجة أنه سرق من وثق به
م وما من سند اليتاألرملة الفقرية "سعاد" تم  تويف زوجها وترك هلا ثالثة أبناء ، عليها أن تعيلهم و

كل ما نفهمه ، وما " وال الصنعة وال اجلاه وال املال هلا يف مهمتها الصعبة ، فهي ال متلك العلم 
ب املرأة جسدها لزوجها كلما رغب بذلك هو، وما علمته سعاد عن الزواج علمونا .3»أن 

ا إ"سعاد"مت سّ لقد ق اما قبل وفاة زوجها ، وبعد وفاته حيث كان مهه: ىل مرحلتني حيا
ا   الوحيد تأمني احلاجيات املادية ، ويظهر من خالل الرواية أن حياة سعاد كان متعبة ، حيث أ

ا ال ترغبه ، ومل خيطر بباهل حىت ا أن ترفضه كانت ال تطيق زوجها ، ولكنها ال جترؤ على االعرتاف بأ
.بينها وبني نفسها

هذه الطبقات اليت وضعت تها على قضية الفروقات الطبقية ،طت الرواية األضواء يف روايكما سلّ 
تعرب عن التوازن وصمام أمان وأصبحت الطبقة الوسطى اليتود  الفاصلة بني الغين والفقري ،احلد

.10، ص 2010، الدار العربية للعلوم ، ناشرون ، بريوت ، لبنان ، 1، ط )رواية ( أحالم نازفة :هيفاء بيطار) 1( 
.11، ص الرواية ) 2( 
30ص الرواية،) 3( 
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لتفريق والعنصرية هو سبب حتطم والسياسي منعدمة ، وهذا اواالقتصادياالجتماعيستقرار لال
ماديا ومعنويا ، حيث جعله الواقع الظامل يشعر باحلقد والكره على األغنياء املراهق" سعاد"ابن"مجيل"

دئته ، ولكنها مل تكن تعي السبب الرئيسي لكرهه لألغنياء  ، ولكن أمه سعاد تقف جلانبه حماولة 
.املوت إىل درجة أنه أصبح يعوي مثل الكالب ، ويتمىن

تمعاند أهم منعطفاتبكل تفاصيلها ووقفت ع"سعاد"البطلة حياة »هيفاء بيطار«سردت 
من احملطات اليت وقفت عندها الروائية يف عملها الروائي هذا ، يوه)القوي يأكل الضعيف: (الراهن

.وهذه من املقوالت والقضايا املهمة يف عصر الضعف واخلساسة واملرارة
تمع العريب ،لثغرات واألخطاء اإىل االرواية تنبيه  وإعادة بناء الشخصية اإلنسانية ليت يعاين منها ا

وليس ،بشكل جديد ، حيرتم فيه اإلنسان كقيمة أعلى يف الوجود ، وبأن املال هو جمرد وسيلة فقط
.هدفا هلذا الوجود

العني : " تفكريه باملقولة السائدة والرائجة القائلة"سليم"تتواىل األحداث وتستمر حيث ينهي
وكان هدفه و غايته من هذه املقولة قصته املشهورة ، قصة حبه جلنان ، " بالعني والسن بالسن 

، ورغم هذه "جنان"تاتلسرطان املتأملة باحلياة ، لقد مة بابوبته الفقرية ، املعوزة ،املريضحم"جنان"
العامل الذي أخرج "جنان"ستجمع كل قواه ، كما ميكن أن نعترب موت ا"سليم"جند احلقيقة املرة 

نتقام من كل املسؤولني وتشويه هو اال"سليم"من بوتقة الظالم الداكن إىل النور ، النور عند "سليم"
نتقام ، ومتيزت مقاالته حبرارة الصدق اال: وشعاره هويف جمال الصحافةمسه اع فقد مل.مسعتهم 

.املواجهة ورشاقة األسلوب وشجاعة 
، "إسكندر"املرأة الكادحة ، وإحدى ضحايا "وديعة"ومن الشخصيات البارزة يف الرواية جند 

ا بعد إيهامها أنه سيساعدها يف مرضها خادمة يف الكنيسة ، من ، قام باستغالهلا وجنح يف اإليقاع 
ختفى وا، "إسكندر"قبلها يف حيل الضحايا كل كما وقع  "وديعة"، وقعت خالل جتارة األلبسة الراحبة

لنية الصادقة على غيابه املرأة املسكينة ، يف البداية قلقت صاحبة امناللص حامال معه نصف مليون
ا وقعت يف فخ نصاب ،شعرت بالذعر والذهول واهللع ملا وقع هلا ، لقد الطويل،لتصعق خبرب أ

ا القوي بأ ا للحياة ، كيفأصيبت بصدمة عنيفة لوال إميا مل تدرك ن اليسوع هو الوحيد الذي جيذ
، كيف خطر هلا للحظة أن تقع يف فخ األمل والقهر واحلقد والرغبة حكمة اهللا من كل ما حصل

وكيف إسكندرلكن الصراخ واجلعجعة واألحاديث املطولة عن سفالة « باالنتقام من نصَّاٍب حقري 
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مثل وديعة حّالق ، ظل بال معىن فال يوجد أي دليل أن تلك استطاع أن يسرق امرأة وحيدة وفقرية 
ا ال تعرف شيئا عن سندات األمانة أو األوراق الرمسية ، لكن ما لن تعرفه وديعة  املرأة أعطته املال ، إ

ا سيكون مبثابة الشرارة اليت اندلعت لبداية طريق اال .1»إسكندرنتقام من أن صو
ه اخلسارة واخلدعة يشعر باخلذالن ، لقد خذل زوجته اليت وثقت به ، الذي جعلت"رياض"جند و 

امتأل قلبه حقدا وكرها ، وبغضا وأملا ، حزنا وغضبا ، قهرا وخسارة ، فما السبيل السرتجاع املكانة يا 
ا يستطيع اسرتجاع ما ُأخذ"رياض" نتقام حىت منه ؟ هي طريقة واحدة ووحيدة اال، ما الطريقة اليت 

.ت املو 
ئجة اليت مرض مرضا نفسيا إىل درجة أن جسده أصبح مشحونا بالرغبات اهلا"مجيل"كما أن 

له هذا العامل الغريب عامل د روحه ومتتطي جسده ، والسبب يف دخو بعيستحيل ضبطها ، فهي تست
ملراهقني ايقوم باستغالل األطفال الذي"إسكندر"ي علَّمه إياه ذهو الشذوذ اجلنسي ال)نفصاماال(
.صهرهصحبهم إىل شاليه على البحر ميلكهوي

إال أنه ندم ندما شديدا عما ،وكرهه له "جنيب"على والده األستاذ "سليم"وبالرغم من حقد 
، فمن يفهم حزن قلبه ، ميكنه بسهولة أن يفهم حزن " لغة احلزن واألمل " من يفهم لغته « منهصدر

إال أن تفكريه ،أشفق على حالتهو "مجيل"سبب حزن وأمل "سليم"فهم 2»قلوب املبتلني مثله
عن طريق "إسكندر"استغل الظرف وفكر يف وضع خطة لالنتقام من فالشيطاين أعمى بصريته ، 

ته الذي مل يتجاوز األربع سنواتيف حبه الالحمدود  البن أخباستغالل نقطة ضعفه املتمثلة "مجيل"
، شخص يد شخص آخر ، شخص منهار ومدمر، مريض، قاصرم بلكن هل ستقتله بيديك ؟ أ« 

ضاعت روحه يف شخص...نتحارة تثبت مرضه النفسي وحماوالته لاللديه عشرات التقارير الطبي
".إسكندر"ابن أختقتل"مجيل"بالفعل ، و يف ختطيطه"سليم"جنح 3»كتئاب عتمات الُعصاب واال 

احلزينة ، تتجرع األمل يف كل صفحة بل ميتلك احلزن ، يط من املشاعر املتشابكة املعذبةالرواية خل
ات األمل احلادة يف هذه الرواية ليستويل على القارئ فتصبح أشد أملا من أبطال الرواية نفسها ، جرع

.134، ص الرواية) 1( 
.192ص الرواية، ) 2( 
. 205ص الرواية،) 3( 
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بال فقطيسرق اململ، احملتال ،النصاب"إسكندر"تنيعث من كون  احلب ، إمنا استوىل وسرق و
.تلونت األرواح والنفوس باحلقد والكراهيةفاألحالم واألمل يف احلياة، لقد قضى على

: الرؤية الداخلية وتشغيل ضمير المتكلم ) ب 
اليت )La Vision Narrative( ديةات اخلطاب األديب الرؤية السر مكونأهممن

املشكالت هي تعد من أهم أمهية كبرية يف الدراسات النقدية املخصصة للرواية، و استحوذت على 
.هتمام من قبل البويطقينيإثارة لال

: تعريف الرؤية -
ا إدراك القصة من طرف السارد: [ الرؤية بقوله) تزفتان تودوروف ( يعرف  .1]الكيفية اليت يتم 

وهو الذي يأخذ على عاتقه سرد احلوادث(...) الشخص الذي يروي القصة «ه ُف الراوي بأنو يـَُعرَّ 
.2»وتقدمي الشخصيات، ونقل كالمها، والتعبري عن أفكارها ومشاعرها وأحاسيسها،كنووصف األما 

ا الراوي األحداث عند تقدميها « يف حني تُعىن الرؤية ب  فتتجسد من (...) الطريقة اليت اعترب 
أي ؛خالل منظور الراوي ملادة القصة ، فهي ختضع إلرادته وملوقفه الفكري ، وهو ُحيدد بواسطتها

ا اخلاصة اليت حتدد طبيعة الراوي اليت يقف خلفها  أن الرؤية والراوي من هنا نستنتج و .3»مبيزا
.عنصران متداخالن ، إذ ال ميكن ألحدمها االنفصال عن اآلخر

لقد ظهرت جمموعة من التصنيفات للرؤية ، ولكنها حتددت بفضل اجلهود الفرنسية ، ومن بني 
" يف كتابه " J . Pouillon"جان بويون ديد هذه التصنيفات بدقة جند  الذين سامهوا يف حت

قد حصروا أشكال متظهر هذه ، ل" يف مقوالت السرد األديب " ، وتزفيتان تودوروف"ن والرواية الزم
:الثالثة يف الُرؤى
الرؤية من الخلف ) :Vision Par Derriere (

، منشورات 1طاحلسني سحبان وفؤاد صفا،:تر،" طرائق حتليل السرد األديب"مقوالت السرد األديب : تزفيتان تودوروف ) 1( 
.61، ص 1992املغرب،حتاد الكتاب املغريب ، الرباط ،ا

ار قباء للطباعة والنشر ط ، د.، دراسة ملناهج النقد األديب يف معاجلة فن القصة ، د"نظرية الرواية: " السيد إبراهيم ) 2( 
.170، ص 1998، القاهرة ، والتوزيع

.61ص ، 1990، دار الفارايب ، بريوت ، لبنان ، 1تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي ، ط: ميىن العيد ) 3( 
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الشخصية الروائية، تستخدم عادة يف الروايات الكالسيكية، وفيها يكون السارد >أي السارد
.)السرد الموضوعي(معرفة من الشخصية الروائية، يستطيع معرفة ما جيري خلف اجلدران كرب أ
 الرؤية مع )Vision  Avec( :

دم ، أي السارد يعرف قدر ما تعرف الشخصية الشخصية الروائية=السارد الروائية ، ال 
النوع بضمريي تفسريات إال بعد أن تكون الشخصية نفسها قد توصلت إليها ، وميكن أن يسرد هذا

.)السرد الذاتي(، لكن مع إبقاء املساواة املعرفية بني الراوي وشخوصه املتكلم أو الغائب

 الرؤية من الخارج )  :Vision Du Dehors(
ما نراه فقط أو من أي شخصية من الشخصيات الروائية ، قد يصف لنايكون السارد أقل معرفة

.إخل...ما مسعه 
ومن هنا نستنتج أن اهلدف الذي يرمي إليه النقاد من وراء مصطلح الرؤية هو الكشف عن 

ا احلكاية من قبل الراوي،و بعبارة تودوروف :الطريقة اليت ُتدرك 
) أنا ( ، وبني ضمري املتكلم ) يف القصة " ( il) " هو ( العالقة بني ضمري الغائب « وتنعكس 

Je ) يصدق « والشيء نفسه ،1»أي العالقة بني الشخصية الروائية وبني السارد ;)يف اخلطاب
تشكل وكل الضمائر الصاحلة لنقل جتربة حياتية ما) اهلو ( و) فاألنا(على السرد وأفعاله وأساليبه،  

ا بؤرًا لألحكام واملُسبقات، أو هي األدوات اليت تسرب من خالهلا الثقافة أحكامها وتصنيفا
ال نيف ورؤية حيددان لألحداث مآالً ، دون اإلخنراط يف تص)األنا ( ستعمال افال ميكن . ومواقفها

.2»الغائب ) هو ( ميكن أبدا أن يكون مرئيا بالقوة والوضوح نفسها من خالل ال 
وهو حياول التسلل إىل مساحات الوجود اإلنساين األكثر حساسية ، « : فرويد ُيشريكما جند 

ا  و نالتمدّ ( حملاولة ضبط أصوله االنفعالية األوىل ، بعيدا عن التحديدات اإلضافية اليت جاء 
لى الوجود على والثقافة ، إال أنَّ هناك منطقة بني الذات والعامل سابقة يف الوجود ع،) التحضُّر

ضمنها من خالل أحاسيس أولية شبيهة ) الداخلية واخلارجية ( وتتحدد العوامل . املفصلة اللغوية 
، واملراد بالفعل ) يف البدء كان الفعل ( : )مرحلة الفعل ( ات احلسية الغامضة ، ويطلق عليها باملثري 

.59ص،58، ص " طرائق حتليل السرد األديب" مقوالت يف السرد األديب :تزفيتان تودوروف) 1( 
.  200، ص 2008، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، املغرب ، 1السرد الروائي وجتربة املعىن ، ط:سعيد بنكراد)  2( 
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ا ) التوجيهات ( بعيدا عنمع العامل اخلارجيهذا السياق بالذات حالة متاسيف األولية للغة وحتديدا
اخلارج باعتباره د ففي هذه املرحلة يتحدّ . ( يف حاالت العزل والفصل والتصنيفدة تجسّ املسبقة املُ 

ه عامل خارجي مبين جتربة األمل وجتربة اللذة ، إنّ : الذي ال نعرف عليه سوى جتربتني إسقاطا للداخل ،
جند الذات الروائية ؛ويف هذا الصدد.1»ن هاتني التجربتني ومصنوع فقط ملداخل ،اعلى شاكلة 
الكره ، السخط ، الغضب ، ( قائم على النبذستقطاب ثنائي حادّ امن خالل نفسها ،تكشف عن 

صل بتمفْ ة تتميز ِ نفعالية أوليّ اني ضمن حالة ، احلسيّ ...)الرفاهية ، الثراء الفاحش( ، واجلذب )احلقد 
مشاعرف.2»ملاذا تتكالب علينا املصائب ؟ « ستجابة ملثريات فيزيولوجيةابسيط هو يف املقام األول 

فهنا .3»كفى ، كفى ، ارمحين «مما أدى إىل طلب والده الرمحة منهجعلته ينفعل ويتذمر"سليم"
، من خالل )ملادة واقع ا( لواقع االضعيفة ، حيث جند الروائية تنبذ " سليم"تربز األنا احلاقدة 

قد عاش حالة و قائم على النصب واالحتيال،الذي وجد نفسه ضحية لواقع مرير "سليم"شخصية 
يعرف ما ملخسارة ثانية ، صراع حاد، خسارته للمال أوقعته يف صدمة كبرية ، ومتنيه ملوت أبيه ،

حب املال (يدور حوله ، وعلى هذا األساس فإن مصدر االستثارة هو ما يأيت من املثريات اخلارجية 
ها ، أما السريورة الداخلية النفسية النفسية فنحن ال ننتبه إلي)و اخلروج من الواقع املهني الذي يعيشه 

.م يشعر بالنبذ واحلقد للخسارة يشعر بالفرح النتصاره ، وسليإسكندرف، إال من خالل األحاسيس
ضميين إىل صدرك احلنون، خذيين يف « :ا تتكلم على لسان العجوز قائلة ويف موضع آخر جنده

. 4»حضنك أرجوك 
معذبة تائهة، فهو حين إىل العاطفة واحلنان ويتمىن أن يضمه ابنه إىل "جنيب"روح األستاذ إنّ 

، فهو يشعر ليت وقع فيهااالنفسية املستعصية صدره ، ويغمره بالعطف واحلنان ، وخيرجه من احلالة
ابالكآبة واحلقار  فالروائية هنا أكثر معرفة من الشخصيات الروائية ، ، ة من الفعل الشنيع اليت قام 

ا من خالل استعمال ضمري املتكلم فهي حت تعايل يا أمي « "أنا"كي وتسرد على لسان شخصيا

.137، ص 2008، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، املغرب ، 1املعىن ، طالسرد الروائي وجتربة :سعيد بنكراد) 1( 
.07، ص الرواية) 2( 
.11ص ،الرواية) 3( 
.14الرواية ، ص ) 4( 
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يطلب من روح أمه أن حالة النبذ واحلقد والكره ، تظهر عند سليم فهو .1»خلصيين من العذاب 
من املتاهات اليت وقع فيها ، فالعذاب النفسي الذي يعيشه سليم ، عذاب الروح ختلصه وخترجه

أتظاهر « يش حالة اضطراب نفسي وعقلي ليت مل تعد تعرف عن نفسها أي شيء ، فهي تعاملتمزقة ا
أنين غري عارف ما يدور يف قلبك وعقلك ، أتظاهر أنين صرت متلبد األحاسيس أبله ، وأحاول أن 

فطبيعة الواقع ،2»ليته مات قبل أن يُلحق يب هذه املصيبة : أتناسى أين مسعتك تقول لصديقك 
نتفاء الضمري، وّلدت واحنالل األخالقااملتمثلة يف وجود الفوارق الطبقية بني الفئات واالجتماعي

، واليت ) الشذوذ ، االنفصام ( يف النفوس شحنات سلبية من بغض وحقد وسفالة ، وأمراض نفسية 
ايات مأسكانت غالبا ما   ،3»سيوأ منه ألنين قّنعت الشر يف نفأنا أس« "سليم"ويقول ،ويةاتنتهي 

.فالذات تلوم نفسها دائما خبروجها عن الفطرة السليمة اخلّرية
مية واللصوصية اليت لرتصد لنا ظاهرة اجتماعية تأتت جراء األفعال اإلجرا»هيفاء بيطار«تنتقل 
ا األمر "سعاد"، أال وهي ظاهرة الفقر واليت مثلتها شخصية )زمن املال ( سادت يف اليت انتهى 

، رغم 4»أنا منهارة من التعب « للكدح والشقاء واملعاناة والتضحية من أجل تأمني حاجيات أبنائها
ا ختفي هذا الشعور غري معرتفة بعه لغريها  .التعب إال أ

رماملأسوي"سعاد"حالة ،5»أنا ال أطعم أوالدي من املال احلرام «  ني ة مل جتعلها تسلك سلوك ا
تنحدر روحي إىل عتمات اجلحيم ، أشعر أنين ألطم وجهي وصدري يا مجيل وأنا أصرخ بامسك،«

ا ضحت ئلة  فبالرغم من الشقاء والتعب ،متتلك سعاد قوة إميان هاو ،6»أتفكك قطعة قطعة  إال أ
ا مل تعد تعطي لنفسها أية اهتمام ، وحالة  ابنها مجيل بالنفس والنفيس إلعالة أبنائها ، إىل درجة أ

م جعلتها مصعوقة تائهة حائرة ، جتوب كل ا يا للمرارة اليت أحسها « ملطاعم والفنادق لتليب حاجيا

.16ص الرواية،) 1( 
.100الرواية ، ص ) 2( 
.219الرواية ، ص ) 3( 
.23، ص الرواية) 4( 
.198الرواية ، ص ) 5( 
.218الرواية ، ص ) 6( 
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ال فواصل بني داخله ، و ن يف انسجام ال نقصان فيهاُمَوحَّديف الرواية الواقعو اإلنسان ،1»يا ابين 
ر محيم ، كما لو كانت العالقات كلها جداول هماوخارجه ، وال مسافة بين .رائقة تصُّب يف 

لتنتشر حاالت من ة تراكم جمموعة من التصرفات الالشعوريج عن هذه السلوكات الالأخالقية ،نت
الروائية عواقب حسب وجهة نظروكل هذه.الكبت، االكتئاب، احلزن واألسى، االضطرابات العصبية

أما كان «"إسكندر"متوقعة لواقع مضطرب وغري مّتزن ، ونلحظ هذا من خالل ردود فعل ضحايا 
يتأوه "جنيب"ا جند كم.2»!باستطاعته أن يعفينا من هذه التجربة ، املرض النفسي البين البكرا

متحمال آلالم تفوق ،3»مي ببالدة ابتدعتها كي أخفف أمليأحاول يا سليم أن أحت«: ملصابه
.طاقته وقدرته على التحمل

يغمره و معّذبة تائهة فهو حيّن إىل العاطفة يتمّىن أن يضّمه ابنه إىل صدره"جنيب"إّن روح األستاذ 
بالعطف و احلنان، و خيرجه من احلالة النفسية املستعصية اليت وقع فيها فهو يشعر بالكآبة و احلقارة 

.قام بهمن الفعل الشنيع الذي
أنا البائس الذي « ، ل حالة فصام مع أخالقه وضمريه الذي دخ"سليم"باإلضافة إىل شخص

حًدا للمهزلة اليت أحدثها تضع»هيفاء بيطار«جند الروائية مث.4»أعيش الفصام مع األخالق والضمري
جتسد يف شخصية املريض الذيالتوعد باالنتقام  ومن مثة القيام بفعل القتل ب" إسكندر"أحدثها 

لكنين متأكد أنين سأنتفع لك ولكل املساكني "سليم"حتث تأثري قوة ضاغطة" مجيل"النفساين 
اوهذا من خالل عرضهيف هذه الرواية،»هيفاء بيطار«جتسدت وجهة نظر الروائية وقد ،5»

ستيعاب وإدراك الألحداث، واستدراج للعواطف املتأججة لدى الشخصيات الفاعلة واليت تساهم يف
.     رويدااملوضوع

.102الرواية ، ص ) 1( 
.26، ص الرواية) 2( 
.100الرواية ، ص ) 3( 
.221الرواية ، ص ) 4( 
.160الرواية ، ص ) 5( 
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: الراوي والشخصية وصناعة الحدث اليومي ) ج
حينئذ سينسى ؛حد ممكن لصاحل احلكايةإىل أقصىميكن للعملية السردية أن حتاول االختفاء

فسه داخل عامل األحداث القارئ وجود السارد، وسيشعر وكأنه إزاء سرد شفاف يعربه مباشرة ليجد ن
إن قارئ هذا النص السردي سيجد نفسه متاما « سيشعر وكأن هذه األحداث واقعية ،املستحضرة

السرد ختفائها، إن اية السردية ال ميكن أن تؤدي إىل ، ومع ذلك فإن سرية العمل)الشخصيات ( مع 
الشخصيات ودون وحىت يف حالة حمكي يتكون حرفيا من حوارات بني ...ال ميكن أن يلغي نفسه

، جيب أن نقبل بوجود تلفظ أعلى ينقل إلينا هذه احلوارات، وهذه )قال : من نوع ( غة لإلسناد صي
، ولكن هذا ال يقلل من أمهيته، إذ بدونه، ما كان )تتحدث(ُخيتزل السارد إىل جمرد فاعلية احلالة 

. 1»إنه الوسيط الضروري بيننا وبني عامل يعرفه هو وجنهله حنن . احملكي ليصلنا
"  Narreter: " الراوي -الأوّ 

الشخص الذي يروي القصة وهو الذي يأخذ على عاتقه سرد احلوادث ، ووصف األماكن، « 
فينحل فيما يرويه ،2»والتعبري عن أفكارها ومشاعرها وأحاسيسها ا، ونقل كالمهوتقدمي الشخصيات

.يش التجربة بأحداثها وتفاصيلهاليبدوا للقارئ وكأنه يع
: تعريف الشخصية الروائية- ثانيا

، تدل عليه التعبريات املستخدمة الشخصية الروائية وجودا واقعيا ،وإمنا هي مفهوم ختييليليست 
لتتخذ شكال )كائنات من ورق( –حسب بارت –يف الرواية ، هكذا تتجسد الشخصية الروائية 

"ويعرفها فليب هامون تودوروفداال من خالل اللغة ، وهي ليست أكثر من قضية لسانية حسب 
Ph Hamon" أكثر مما يقوم به النص الشخصية الروائية هي تركيب يقوم به القارئ« : بقوله

ا نتاج عمل تأليفي " R .Barthes) " روالن بارت ( ، فإن .يعرف الشخصية بأ
مبثابة -حسب التحليل البنيوي–نفسية بل هي ) ذاتا ( جاهزا ، وال ) كائنا ( فهي ليست 

) مدلول ( ، واآلخر " Signifiant) " الدال ( أحدمها : له وجهان "Sign" دليل 

، دار اخلطايب للطباعة 1ناجي مصطفى ، ط : نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري ، تر : جريار جينيت وآخرون ) 1( 
. 98، ص 1989املغرب،البيضاء ،الدار والنشر ، 

لثقايف العريب ، بربوت ، ، املركز ا1، ط ) مقاربات نقدية يف التناص والرؤى والداللة ( املتخيل السردي : عبد اهللا إبراهيم ) 2( 
. 61، ص 1990لبنان ، 
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 "Signifié  " عندما تتخذ عدة أمساء أو صفات تلخص )دال (مبثابة ) الشخصية ( فتكون
فهي جمموع ما يقال عنه بوساطة مجل متفرقة يف النص) كمدلول ) ( الشخصية ( أما هويتها ، 

ا ال تكتمل إال عندما يكون النص  ا وأقواهلا وسلوكها ، وهكذا فإن صور أو بوساطة تصرحيا
ايته ومل يعد هناك شيء يقال ، وهل ا السبب جلأ بعض الباحثني إىل طريقته خاصة احلكائي قد بلغ 

–يف حتديد هوية الشخصية احلكائية تعتمد حمور القارئ ، ألنه هو الذي يكون بالتدريج وعرب القراءة 
: صورة عنها ، وذلك بوساطة مصادر إخبارية ثالثة ، وهي 

 ما ُخيرب به الراوي.
 ا .ما ُخترب به الشخصيات ذا
ن أخبار عن طريق سلوك الشخصياتما يستنتجه القارئ م .

ب تعدد القراء وذلك حبسشخصية احلكائية الواحدة متعددة،ويرتتب عن هذا التصور أن تكون ال
م الشخص (، و)الشخصية الروائية ( بنيالتمييزوينبغي« :حها بقولهث يوضّ حي.1»واختالف حتليال

يف رواية معيناخاصة تعين شخصا ا،والثانية وتقعدهفاألوىل عامة هلا قوانني وأنظمة تقننها ): الروائي
ومع ذلك فكلتامها تتالمسان ، تالمس .صيفاته النفسية واجلسمية احملددةمعينة ، له مساته اخلاصة ، و 

عن ، فاألوىل تكون ري مباشرةتُقدم الشخصية الروائية بطريقة مباشرة ، أو غإذ .2»اخلاص ضمن العام 
ميدنا ) الراوي ( أما فيما خيص الطريقة الثانية، جند صية،والنفسي للشخطريق الوصف اجلسدي،

إيضاح الشخصية اليت قرره الروائي ، إذ تربز مهمته يفباملعلومات حول الشخصية بالشكل الذي ي
لضمائر الغائب ، هذا األخري استخدامهيصنعها ، وكأمنا هي شخصية حمتملة و ذلك عن طريق 

السرد ، مناسبة من الشخصية اليت يقدمها ويبعده عن التداخل املباشر يف يسمح له باختاذ مسافة
تصف آالم العجوز ، حني»هيفاء بيطار«:ل) »أحالم نازفة«( رواية وهذا ما جنده طاغيا يف 

كما استخدمت .3»..هه ويتمىن موته ويعتربه حنسا كل من أمل أكرب أن يعرف أن ابنه يكر ...«:بقوهلا
كانت نوبة تنتهي عادة «:ه على نفسيته للتعبري عن مرض مجيل النفسي وآثار " اهلو " ضمري 

،09، ص 2005منشورات إحتاد الكتاب العريب ، دمشق ، ط ، .، د) دراسة ( خلطاب السردي شعريّة ا: حممد عزّام ) 1( 
.10ص
.09ص ن ، .م) 2( 
.12، ص الرواية) 3( 
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: يف قوهلا.ىل ارتكاب اجلرائم وتدهورعواطفههذا األمل الذي أدى به إ.1»باالنعزال أليام يف غرفته 
أيعقل أن يصل به الزمن إىل حّد صار التفكري يف القتل طبيعي ، أيصدق مدى التدهور ... «

نستخدم نجد الروائية متازج بني ضمائر متعددة ، حيث ف.2»!وحي الذي وصل إليهالوجداين والر 
، للتعبري عن حالة ذاتية من اليأس ) أنا خائف ، وأن تنشله من هوة اليأس ( تارة ضمائر املتكلم 

ا ، وإليصاهلا للقارئ إعتمدت على شخصيات جتسد أفعال وأقوال ختدم نفسيتها ،  والزجر اليت تنتا
رغبة منها يف حصول التفاعل بني املتلقي وأفكارها ) هو ( وها ما دفعها إىل توظيف ضمائر الغائب 

سامهت هذه الضمائر يف اتساق وانسجام النص الروائي كما.)عصر المادة ( ضة للواقع املعاش الراف
والنفسية املوضوعة هدفها صياغة احلقائق االجتماعيةت حنوية منظمة،وحمددة للمصدر،باعتبارها أدوا

للتداول من خالل ملفوظات صادرة عن الشخصيات أو من خالل اإلحالة على أفعال وسلوكات 
ا الفاعلون يف النص الروائيقي ، فجهات النظر اليت تتحدث عنها السرديات مصدرها هذا التباين وم 

عن املوت الذي حيكي أو وليست جمرد كشفائق املوضوعية منها واملخيالية ،يف املوقف من احلق
.العني اليت ترى وتفصل 

:العالقة بين الراوي والشخصية الروائية - ثالثا
األحداث وفق كل من الراوي والشخصية الروائية الدور الفعال يف بناء النصوص وحتريكيلعب

ضد هيمنة ) لعبة الفين ( إن أمهية الراوي بصفته عنصرا ليست سوى وظيفة « بنية منسقة ومنظمة 
موقعه بصفته كاتبا ، ولئن كانت اللعبة الفنية يف مثل هذه املمارسة فهي يف وجهها األبرز من حيث

وهذا يؤكد أن للراوي صلة وثيقة بالشخصية .3»هو عنصر مهيمن ، يتقدم معاندا هيمنة موقعه 
ا و يبني وجهة نظره من خالهلا ،  الروائية ، حىت وإن كان متواريا من اخللف ، فهو اليت يصف حتركا

مش دورها يف األحداث ، وكلما ابتعد عنها اوي من الشخصية كان دورها رئيسيافكلما اقرتب الر 
.يف العامل الروائي 

أحالم «ففي رواية "الراوي املتعدد"نظار جمموعة من الشخصيات فيسمى وقد ينظر الراوي مب
خصية سليم ، شخصية سعاد ، شخصية ش( ، تبّدت شخصيات رئيسة »هيفاء بيطار«ل»نازفة

. 27الرواية ، ص )1( 
. 215الرواية ، ص ) 2( 
.188ص الروائي يف ضوء املنهج النبوي ،تقنيات السرد: ميىن العيد ) 3( 
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م ، أما الشخصيات املتبقية ) إسكندر بفضل قرب الروائية منها والذوبان فيها ، وحماولة تتبع حركا
منها كثريا مثل فكانت ثانوية ومل تؤثر تأثريا فعاال يف سطور احلدث ، ألن الروائية ّمهشتها ومل تقرتب

قدم رؤيتها بل إن عددا من الروايات ت) بع ، شخصية وديعة ، شخصية رياض شخصية مصباح الض(
.ساس العالقة بني الراوي والشخصيةعلى أ
"   Event: " الحدث -رابعا

النشاط السردي مبا هو صياغة للفعل اإلنساين ضمن اللغة ووفق إكراهات الضمائر النحوية إنّ 
ا الداللية ، ال يشكل طريقة بريئة يف عرض سلسلة من األحداث  ،ملرتابطة فيما بينهااومرجعيا

تغيري يف احلالة يعرب عنه يف اخلطاب « وهو وقع ومل يكن من الضروري أن يقع فاحلدث هو شيء
واحلدث ميكن أن ،) حيدث ( يف صيغة يفعل " Process Statement" بواسطة ملفوظ فعل 

عرضية أو حادثة،)عندما حيدث التغيري بفعل فاعل " (Act" يكون فعال أو عمال 
Happening )وتعد األحداث )حيدث التغيري بفعل فاعل ما العندevents هي

م وأساسي يف تشكيل البناء فاحلدث عنصر مه،1»املكونات الرئيسية للقصة: "الكائنات " و
، ال قيمة له خارج وعي الشخصيات ومواقعها ، كما أنه حلظة عابرة يف الزمان ، ولكنها القصصي

شخصية مرتبطة أساسا بوجود احليايت لكل الشخصيات ، ومنه فمكانة الحامسة على مستوى املسار 
، كما أن احلدث يرتبط أساسا بوعي اقرتب منها حتظى باألمهية والعكس، الذي أنه كلما الراوي

ا ، تتوضح العملية من خالل املخطط  : الشخصيات وحركا

+=

ا حقيقة هذا »هيفاء بيطار«يف الرواية اليت بني أيدينا جند الروائية  تسرد على لسان شخصيا
ب واهرب" الواقع املرير ، واقع املادة ، واقع النصب واالحتيال ، شعاره  ، هذا الواقع الذي آل " ا
سدت ، جتاقع املوحشد لنا حقيقة ها الو إليه العامل العريب نتيجة مصادرة القيم واألخالق ، ولكي ترص

، 2003ات ، القاهرة ، مصر ، ، مرييت للنشر واملعلوم1السيد إمام ، ط: قاموس السرديات ، تر : جريالد برنس)1( 
.63ص

األحداثالشخصیاتالراوي
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فعل النصب والسرقة واالحتيال النصاب اإلرهايب الذي قام ب" إسكندر" الوحشية يف شخصية 
غايتها املرجوة من عملها ها رسم صورة للعامل العريب وسرية تامة ،وكانتعهم بكل مكروخد

النصب ، " :اهر سلبية طغت على القلوب نذكرومالحمه السائدة يف عصرنا الراهن ، من تفشي لظو 
الل اخللقي ، االحتيال ، اللصوصية ، اإلرهاب ، الرشوة ، الطبقية ، حب املادة ، انعدام الثقة ، االحن

، األمل ، األسى،اخلوف:" ن السلوكات الالشعورية ، اجنرت عنها جمموعة م..."انتفاء الضمري
، شخصيةاجلشع ، انفصام الع ،اض النفسية ، والعصبية ، الطم، الضغينة ، األمر احلزن،احلقد ،الغضب

فهناك من يواجه هذا الواقع ردها ضعف اإلميان وضعف الشخصية ،، م"، الكدح الشذوذ اجلنسي
يضعف ومشاكله املستعصية ومظاهره اخلبيثة بالتحدي والصمود واملواجهة ، ومن جهة أخرى جند من

ال أمام اجلرمية والفساد للشيوع واالنتشار ويستسلم لضغوطاته النفسية .  ومن مثة يفسح ا

:الشخصيات البطلة والتقاط تفاصيل الحدث اليومي -ث

ججة ، فنجدها تتصارع مع أهوائها وعواطفها املتأالشخصيات وتتعد بتعدد أفعاهلا ،ختتلف
ا الالمتناهية لتسهم يف صناعة احلدث  كائن له مسات إنسانية ومنخرط يف أفعال فالشخصية  [ وحوارا

مّتسقة أو غري ة ،ة أو إستاتيكيّ ة ، ديناميكيّ ة أو ثانويّ وميكن أن تكون الشخصيات رئيسيّ . إنسانية 
كما ميكن حتديدها أيضا طبقا ألعماهلا و أقواهلا ومشاعرها ومظهرها .حة أو مستديرة سطّ مّتسقة ، مُ 

دة من دّ فاقها مع جماالت حمُ أو طبقا التّ ار املعيارية أو األمناط ،األدو إخل ، وطبقا التساقها مع... 
انوية ، طبقا لدرجة هناك من قّسم الشخصية إىل رئيسية وث.1]األفعال أو جتسيدها لبعض العوامل 

ل يطرأ عليها التبدُّ ة واستاتيكية ،املقصود باألوىل حركية ،وجند من يقسمها إىل ديناميكيّ ،بروزها النصي
ا معيف حني جند من يُ ،والثانية ساكنة وغري قابلة للتغريُّ  قّسمها إىل مّتسقة عندما ال تتناقض صفا

أما عن التقسيم األخري املتمثل يف املسطحة واملستديرة ، فتعترب الشخصية أعماهلا تقابلها غري املّتسقة،
ا املستديرة جندها معقدة قليلة ، أممسطحة إذا كانت بسيطة وهلا بعدين أساسيني وسيمات جدُّ 

.يصعب الوصول إليها 

.»بتصرف « 30قاموس السرديات ، ص : جريالد برنس : ينظر) 1( 
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الشخصيات الرئيسية باعتبارها شخصيات بطلة وفاعلة يف مسار األحداث اليت ميكن حصرها يف 
: الرواية متمثلة يف 

:إسكندرة شخصيّ -

للضعفاء عاش يف أسرة فقرية ومعدمة يف زمن ال حياة فيه رتفة يف عامل املكر واخلداع ،شخصية حمُ 
، فكان ملية مع األستاذ جنيب يف التجارةواملدقعون، فشل يف مساره الدراسي ، وانتقل إىل احلياة الع

يالحظ ويُعجب حبياة األستاذ وما فيها من ترف وغىن وهذا ما دفعه إىل الطمع واجلشع ، والتفكري 
ة حلياته ، فقد كان ينبذ ويقرف من حياته ، هو ح ه ءالفقر واحلاجة ، فاستعمل ذكاياة يف حياة مشا

الذي وثق به ثقة عمياء فكان مصريه " جنيب"ته للنصب واالحتيال على العجوز وفطنته وخبثه وحنك
، "إسكندر"وحده من تذوق طعم املرارة على يد "جنيب"الوقوع يف املصيدة ، وليس 

فقد مّثل الفعل أو احلدث الذي التايلوب"رياض"و"وديعة"و"مجيل"وابنها "سعاد": فنجد أيضا 
" .فعل النصب واالحتيال " :نبنت عليه الروايةا

: شخصية سليم-

املتواكل ، مل "سليم"كان يعيش حياة ترف وسعادة، غري مباٍل باملستقبل ، " جنيب"ابن األستاذ 
يار وُصدم حلظة معرفته  خيطر بباله ولو لربهة أنه سيقع يف شرك النصب واخلديعة ، ُأصيب باال

يف سرقته ، سرقة الوالد وبالتايل ذهاب الثروة اليت ينتظرها ، "إسكندر"بإفالس والده ، وجناح 
هذا ما جعله حيقد على والده الذي ضّيع كل . املستقبل الزاهر الذي توّقعه ، حياة الغىن اليت ألفها 

حلظات وهو يعرف يف« ،الذي خان ثقتهم"إسكندر"أحالمه ، على الزمن زمن املادة ، على 
تعبري عن أمله من زمن ابن ليست سوىأّن قسوته الوحشية مع والدهنفسههدوءه وتأمله العميق ل

"إسكندر"زمن يعطي للصوص والنصابني الفرص الذهبية ، زمن جيعل من صعلوك تافه مثل الكلب،
إمنا كان أما عن حقده لوالده فلم يكن كره باملعىن احلقيقي ،،1»عن طريق فنِّ النصب مليونريا

.2»فما الكره إيل حيسه جتاهه والده سوى حبا باملقلوب « غضب نتيجة صدمة عنيفة

.16الرواية، ص ) 1( 
.16الرواية ، ص ) 2( 
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: شخصية سعاد -

ا إىل مرحلتني ،أرملة فقري  ا باالكتفاء مبا يوفره ة ، تنقسم حيا مرحلة قبل وفاة زوجها متيزت حيا
ادة هي كل شيء يف ولكن ليست املال حتتاج شيئا تعيش حياة غىن ،تزوجها من ماديات ، فكان

سعاد وهذه النقطة بالضبط منعدمة يف كينونتها ، ب املعنوي حيتل املكانة األكرب،جند اجلانحياة املرأة ،
هذا ما جعلها تفهم الزواج مفهوما خاطئا ومرحلة ثانية بعد وفاته حيث تفتقر للعاطفة واهتمام الزوج ،

ا من حياة راحة إىل حياة كدح وعمل متواصل إلعالة أبنائها ، هذا ما جعلها ال تفرق انقلب ت حيا
ا أنثىالل ا وعملها مبثابة أب ألبنائها ، هكذا  يل من النهار متناسية أ ، فقد أصبحت بطبيعة حيا

إسكندر، لتلتقي يف النهاية بأيامها تعب يتبعه تعب،الوجود للراحة والنوم"سعاد"تقضي كانت
الذي مل يكتفي باألغنياء ليسلط مكره على هذه املرأة الفقرية ويسرق أمواهلا، ولكنها ظّلت اخلسيس

بالكدح والصمود واملثابرة خاصة من أجل شفاء إبنها البكر إسكندرصامدة وقابلت نصب وحنكة 
امجيل الذي يعاين أ دد حياته وحيا عاطفة الكدح جسدت سعاد يف الرواية وقد ،مراضا نفسية 

ا ومتسكها باحلياة  .واملثابرة املتولدة عن قوة إميا

: شخصية جميل -

م ألنه يتذكر أيام النعياألغنياء وعامل الثراء الفاحش،كان حيقد على"سعاد"بن البكر لهو اال
جنسي من شذوذ ، وقد تولد عن حقده هذا أمراضا نفسية مستعصية اليت كان حيياها يف وجود والده

وقاده أمه سعاد،علىالذي احتال"إسكندر"لينتهي به األمر إىل االنتقام من وانفصام يف الشخصية،
جّسدت فعل االنتقام ، الفعل املأساوي "مجيل"إىل قتل ابن أخته ، فشخصية "إسكندر"حقده على 

.     باعتبار املقتول نقطة ضعفه "إسكندر"الذي ُختمت به الرواية وهو فعل القتل ألجل االنتقام من 

: التمظهر المعجمي-3
ر خذ اللفظ كعالمة دالة ومؤشؤْ يُـ إذْ ؛امللفوظ السرديميكن استخالص التشّكالت اهلووية من 

النفس مة أداتنا يف الكشف الناطق منها يفوتكون هذه العالللكشف عن اجلانب الشعوري للذات،
ردة ، فاملرء منها وهوالبشرية واليت ال تُرى  ال هوية وبال بِجتِل يكشف عن وجود انفعاليةبالعني ا
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متفصل أيعلىالسابقالتجلي الداليلالوجود علىسابق يفمعىن،فاإلحساسحدود وال
من اإلحساس ال ميكن أن يصبح مرئيا إالإّن هذا،ذلك يولد خارج حدود اخلطابوهو بسيميائي،

هلوى، ا( :ي ما يطلق عليه يف اللغة العادية، فهوالتمييزدات للعزلإىل وحخالل جتزئته وحتويله 
رد بني وقد يتداخل مفهوم هذه الوحدات كالتداخل الوا،)اخل ... الكراهية ور ،امليل ،الشعاالستعداد ،

.االنفعال والعاطفة واهلوى

الشعوري وحالة الذات ببتسليط الضوء على اجلان"جاك فونتاين " و" غرمياس"لقد قام كل من 
يني وجند جان فونتاين يشري إىل وجود اختصاص،هتمام بالفعل يف سيميائية العملكما كان االاملنجزة ،

فالعمل )سيميائية األهواءو نفس أو ما يعرف بالتحليل النفسي علم ال(:يهتمان باجلانب الشعوري ومها
جمموعة من حتوي ع القول بأن الرواية احلكائي جيب أن يُرفق بالعامل النفسي ، ومن هنا نستطي

حكائي يرفقه طبعا العامل النفسالة على  عمل املفردات الدّ 

) الحقل المعجمي / ف الترادُ ( الة في الرواية ت الهووية الدَّ المفردا-أ

دراجها يف جدول مقسم إحونة بعاطفة ما ، وحنن ستقوم بيوجد يف الرواية بعض املفردات املش
ا احلقل املعجمي الّدال ، و ، خانة يو خانتنيإىل  :انة حتوي على الرتادف للمفرداتخجد 

: الحقد-الأوّ 

الحقل 
المعجمي

الترادف

الغضب الكاسح –متىن املوت –كّز على أسنانه –األمل احلارق –الزلزال احلقد
مرارة –كتلة بركانية تتوهج –االهانات –االنفجارات اهلستريية –القهر –

الغضب –اخلنق –الغيظ–القسوة –الفشل –احلسد –الكره –الروح 
الثائر –اهلجوم –االنتقام –غضب مكبوت –السخرية –مسوم الروح –
عاصفة –ثورة غضب –اجلنون –رغبة يف املوت –املشاعر –سوداوية –
قرف –القتل –خطط للتنفيذ –مدنس –مسوم احلقد–الوحدة –
.لذات ا
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تعرضه لصدمات نفسية مؤملة، اللجوء إىل عاطفة احلقد،رءإىلمن بني األسباب اليت تؤدي بامل
، ويف بعض الداخل مما يولد ما يعرف باحلقديفنفعالذلك االلكنه ،يكون يف حالة هيجانفاإلنسان

وهذا ما جنده طبعا يف تافها يتصرف تصرفات ال منطقية ،األحيان جند املرء حيقد على نفسه ألنه كان
ويلومها ، نفسهمن انتصاراته املؤقتتة ،إال اننا جنده حيقد على، فبالرغم "إسكندر"شخصية احملتال 

سليم ومجيل منلربكانية املوغلة يف نفسية كلحني جند اآلهات والكتل اها ،يفإىل درجة القرف من
.ورياض 

ومن مثة د باالنتقامالتوعُّ ء هذه احلاالت النفسية املستعصية،النتائج املتوصل إليها جرّاومن أهم
.القتل عمًدا 

:األذى- ثانيا

الترادفالحقل المعجمي
يار–ختبط ومصارعة الكارثة –الصراخ األذى االستسالم –الصدمة -اال

–قلبية سكتة –األمل العظيم –الغم –القهر –املصائب –
االكتئاب –املصيبة –احلوادث–املرض –اخلنجر –اإلفالس 

–الغصة –احلرمان –نوبة عنيفة –السكني –الشقاء –احلاد 
اإلصابة بنزيف –ماضية جرح–طعنة قاتلة –الشلل –االنتهاك 

–الضيق –بكى –أوجاع –اخنلع –سرطان الدم–املعاناة –
–اخلسارة –اهلزمية –ُحطام إمرأة –ملوت رغبة يف ا–العطش 
–األذى –اخليانة –مالك معذب –التلويث –العقاب –اخلراب 
. قرف الذات –موت الروح –الذل –قاصر –منهار 

، فاألذى هنا ناتج عنيؤدي احلقد بالدرجة األوىل إىل إحداث خلل وأذى يف نفسية املتلقي
فسية مستعصية ، وقد يؤدي أحيانا إىل اإلصابة بالشلل باعتبارها طعنة تعرض الشخصيات ألزمات ن

والقرف يف موت الروح،من األذى اجلسدي ،قد تتسببائجه أعمققاتلة ، فاألذى النفسي تكون نت
.منها والدخول إىل اكتئاب حاٍد يصعب معاجلته فهو طويل املدى 
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: ةسريَّ الِ - ثالثا

الترادفالحقل المعجمي
–االختباء –متواريا داخل ذاته–غاطسا يف صمت –القهر احملتبس ةريّ السِ 

–يدفن –السر –الغش–اخليانة –األعماق –العبقرية -الضمري
لن –فخ األمل –خبلها من السعادة –بلطف –اصطياده –اللصوصية 

.يعرتف بسره –وحل الشذوذ –الغريزة –ُمبطن –يعرف أحد 
وجود سرية إن دلت فإمنا تدل على جودة يف الرواية ،واليت تدل علىهذه املفردات اهلووية املو إنّ 

وحنكته إسكندرفتارة تدل على حقارة واملختبئة يف األعماق البشرية ،األحاسيس واملشاعر املبطنة
الدفني جند السر أخرىوتارة مبا يفكر فيه ،دون أن يعرف أحديف سرية تامة،ضع اخلططوذكاءه يف و 
املريض "إسكندر"سر عدم معرفة أمه حبالة االغتصاب اليت تعرض هلا من قبل ؛"مجيل"الذي يدفنه 

له من وسر خوفه من املستقبل وما خيبأ عب عالجه ويسمى بالشذوذ اجلنسي ،مبرض نفسي يص
جلميل، م ملا حدثوالسرية الثالثة املتمثلة يف معرفة سليفهو خائف مذعور ،وأوجاعاتآهات وتأوه

وهو اإليقاع جبميل وجعله يقدم صطاده بلطف وحقق مبتغاه املرجو ،فلقد اواستغالل مرضه النفسي ،
.بفعل القتل 

: اإلرهاب-رابعا

الترادفالحقل المعجمي
االحتيال –النصب –الكارثة –اهلروب –الغدر –السفالة –السرقة رهاب اإل

–التملص –الشرس –العدوان –الفخ –الوحشية –اللصوص –
رم –النفاق –اخلداع –هارب –لص  .ا

ظل عوامل نفسية واجتماعية خاصة،وحتت حتمل لفظة اإلرهاب معاٍن عديدة،فهو ينشأ يف
سرق الذي "إسكندر"فالشخصية اإلرهابية يف هذه الرواية تتمثل يف احملتال ظروف سياسية واقتصادية،

لقد.تفوق يف اخلداع واحليلة والسريةيف دراسته لكنهإسكندرمل يتفوق ،ماله ألناس ضعفاءماال غري 
مصباح "،وورث هذه الصفة من أستاذه "وديعة"و" رياض"و"سعاد"و"جنيب"األستاذ ذهب 
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سفالة إلجرام، النفاق، االيقاع يف الفخ ،السرقة،ومنا:،ولإلرهاب دالالت هووية مثال"السبع
ب واهرب« : وهوشعاروضع وحقارته، .، فعاطفة احلقد والبغض على من ميلك املال قوية 1»ا

: الخوف:خامسا

الترادفالحقل المعجمي
–احلزن –الذعر–الرعب - نظرات مرعوبة تائهة–الوجه املتهدل املالمح اخلوف

مار الدموع–االرتباك –الفزع –االخرتاق –اليأس القلق خمالفة القانون  .ا
عاطفة اخلوف ف.2»حالة من القلق احملدد واملرتبط مبوضوع معني « :يعرف علم النفس اخلوف بأنه

فزعا وخوفا ،إسكندرلقد ترك اإلرهايب واحملتال الذي حيدث،والقلق من األمر تّدل على االرتباك،
إسكندروجند عن ما خيتلج يف نفسية اإلنسان ،، فتغريت مالمح الوجه تعربا يف قلوب األبرياءشديدً 

إال أنَّ عاطفة اجلشع وحب التملك تسلط على خيرتق وخيالف القوانني املنصوصة،خائف ألنه
.مشاعره 

: االنفصام-سادسا

التردافالحقل المعجمي
االنفصام

)الفصام ( 
اضطراب –شياطني الروح –االنعزال –املرض النفسي –عذاب الروح 

الصراع –اهلوس –املشاعر املتناقضة –الالوعي –التقمص –املزاج 
َساديٌة –شخصية متقمصة –كائن منفصل –ثنائي القطب –الداخلي

قبضة قوى –شيطان الغريزة –الشيطان املتلبس روح ابنها –غريبة تقمصته 
يف فصاٍم مع –التدهور–انفصام الشخصية –وحل الشذوذ –خفية

.األخالق

.57، ص الرواية ) 1( 
–االضطرابات –التوافق –النمو –النظرية –املفهوم (املختصر يف الشخصية واإلرشاد النفسي : نبيل صاحل سفيان ) 2( 

.82، ص 2004، إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر اجلديدة ، 1، ط)اإلرشاد والعالج 
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أول « عرف بالفصام فة تُ طجة غامضة ، الواعية ، عاتشنِّ لقد دلت املفردات على وجود عاطفة مُ 
يعين انتشار إغريقي، وهو مصطلح ) يوجن بلوليو ( لح الفصام العامل السويسري ، طمن أدخل مص
مرض ذهاين حيدث بصورة أكثر شيوعا يف سن الرشد ، ويظهر لدى الذكور أكثر من العقل والفصام 

اإلناث ، ويتميز باضطراب يف الوجدان وظهور أعراض االنسحاب إىل عامل اخليال واضطراب 
فية وراء اخلصارعةفهي جمموعة من املشاعر املتناقضة املت،1»التحكم االنفعايل ووظائف التفكري واللغة 

.شاٍر ال يعرف مىت يُفتح

لتوليدية الداللية للفعل الهوويالتمظهرات ا-ب

تتميزألحاسيسفالعواطف واوحبذر يف الدراسات السيميائية،العاطفي تدرجيياإدخال البعدمتّ 
أحيانا إىل اخلروج ا وهذا ما يؤدي ي دراستها االهتمام بعلم النفس،لذلك يستدعبارتباطها بالذات،

إذ ال هلذا البعد العاطفي يف اخلطابات،، غري أن الرهان بالنسبة للسيمياء متثل يف بناء داللةعن جماهلا
ا تنتج ،بل"اجلانب النفسي " تأثريها يف الذوات احلقيقية تؤخذ العاطفة من جانب من جانب كو
ذا تساهم يف إنتمعاين مشفرة ومسجلة  اج متثيالت ثقافية خمتلفة تثري اخليال يف اخلطابات وهي 

هي ف2»الشيء عظيم يتحقق دون عاطفة ف« ،بتثمني بعض العواطف دون األخرىفيقومالعاطفي ،
.3»العاطفة هي كل اإلنسانية « ؛أي أنّ أساس الوجود

وتظهرالعاطفة اليت حتدد وضع الذات واملوضوع،سيمياء العواطف تقوم بدورها على الكفاءاتف
باملقابلة مع بنية صيغية ففي ) Excédent( وكفائض ) Sur Plus( هذا املنظور كزيادة من

تكون كفاءة الذات يف الرغبة واللهفة يف اإليقاع بالضحية هايب واحملتال يف اإليقاع بضحيته،سعي اإلر 

–االضطرابات –التوافق –النمو –النظرية –املفهوم (املختصر يف الشخصية واإلرشاد النفسي : نبيل صاحل سفيان ) 1( 
.185ص ، )اإلرشاد والعالج 

Michel meyer : Le philosophe et les passions , p5 . )2(
آمنة : ( ، إشراف ) مذكرة ماجستري ( مالك حداد : ل ) االنطباع األخري (  سيمياء االنتماء يف رواية : بشار سعيدة : نقال عن 

.07، جامعة تيزي وزو ، تيزي وزو ، اجلزائر ، ص ) بلعلى 
( 3  ) Herman parret : les passions (essai sur la mure en discours de la subjectivité
,p 11

.07، ص ) مذكرة ماجستري ( مالك حداد : ل ) االنطباع األخري (  يف رواية سيمياء االنتماء : بشار سعيدة : نقال عن 
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... اب وخوف وحقد تنبع عن هذه العاطفة من تأثر واضطر إضافة إىل وجود أحاسيس أخرى خمتلفة 
.وزيادة مقابلة مع البنية الصيغية اليت متثل الكفاءات اإخل ، ميثل فائض

االعرتاف بأمهية العواطف يعود قبل كل شيء إىل الطب وإىل علم األخالق ، ومن إنّ «
1649كارت عام عواطف النفس لدي« اليت اهتمت وتناولت موضوع العاطفةاإلصدارات األوىل 

، وكتاب آخر للراهب 1640عام ) Cureau" ( كورو" اللطيب"خصائص العواطف " 
Jean( "جون فرانسوا سينو "األخالقي  – François Senault (استخدام ":حتت عنوان
فال من املناطق احلساسة من أنفسنا،ومبا أنَّ العواطف تنتج.1»1643الذي صدر عام "العواطف

دالالت إجيابية وأخرى سلبية ، منهلاملا عزهلا عن علم النفسل من األشكال ميكن بأي شك
على املخدرات، اهلوى اإلدماناإلدمان على القمار،سلبية تشملفاإلجيابية تتمثل يف املرح وال

.للغرب هذا بالنسبة الغرامي،

نت كلها خمتلفة وكا،"عاطفة " ادفات متنوعة لكلمة مرت ا فيما خيص العرب فلقد عثرنا علىأمّ [
يف هو ، إن االنفعال الظاهر العن» هوى هيجان،عاطفة ،« :ومن بينهاآخر ،ىل إالداللة من كاتب 

في اهلادئ فيسمى العاطفة كاحلزن، اخلوف الشديد ، أما االنفعال اخلاهليجان،ومثال ذلك الغضب،
أم أب فقد إبن،ادث مؤمل أو مساع أنلكنه يظهر مبجرد اإلصابة حباحلب، الكره ،إنه دفني،

اليت تروي على ألسنة "هيفاء بيطار:للروائية ل»أحالم نازفة«"وها ما نلحظه يف رواية.2]اثمري 
ا احلال اليت آل إليها اإلبن وا ،والسبب الرئيسي الذي "سعاد"ملرير اليت مرت به األم لواقع اشخصيا

املال الذي املال،والوقوع يف املخاوف واألمراض النفسية اهلستريية حب إىل تشتت العائالت،أدى
" الهوى"، إذ يطلق عليه ودائم يرافق اإلنسان ملدى العمرهذا االنفعال قوي ،.إسكندرعمى بصرية 

.   فاهلوى هو عاطفة وهيجان يف وقت أنه ظاهرة نفسية كلية تبدل من معامل الشخصية بأكملها

السورية للروائية"»أحالم نازفة«:"ية التوليدية الدالة على البعد اهلووي يف رواالتمظهراتبنيومن

 ( 1 ) Herman parret : les passions (essai sur la mure en discours de la subjectivité,
p 11.

.09، ص ) ة ماجستري مذكر ( مالك حداد : ل ) االنطباع األخري (  سيمياء االنتماء يف رواية : بشار سعيدة : نقال عن 
.10ن ، ص.م ) 2( 
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،فاملقصود بكل هاته املفاهيم؟، االنفصاماخلوفب،حلقد،األذى،السرية،اإلرهاا: جند »هيفاء بيطار«
الشخصية اإلنسانية ؟ علىوما تأثريها كل منها؟وما الشحنة العاطفية اليت حتملها  

: الحقد -الأوّ 

طلب االنتقام ...احلقد إمساك العداوة يف القلب والرتبص لفرصتها« :فه ابن منظور بقوله عرّ 
أي أن احلقد ما هو إال .1»هو سوء الظن يف القلب على اخلالئق من أجل العداوة : وقيل وحتقيقه ،

فهو تعبري انفعايل ناتج ضحية،ء أكان ذلك املرء مظلوما أو ردة فعل ناجتة عن ضعف أو خوف سوا
ويرجع السبب إىل تعرض ذلك ،واملسلوبعن عدم القدرة على املواجهة الصرحية وأخذ احلق املنهوك 

الشخص إىل اإلهانة أو اإلحساس بأنه أقل شأنا أو القيام بابتزاز شخص ما وإحلاق الضرر به سواء 
هذا ما نلحظه يف الرواية وما ترويه أكان نفسيا أو جسديا أو يتحقق كل منها يف الوقت نفسه و 

وشعركما لو أنه دويُّ الكارثة،بدأ طنني مزعج يف أذنيه، عجز عن طرده« »هيفاء بيطار«الروائية 
ن شدة األمل م.2»وتفجر حقده كاسحا على والد العجوزسده تنبض بأمل حارق،أن كل خلية يف ج

سنة، 83وفضاعة اخلرب مل يتحمل سليم الصدمة اليت وقع فيها والده الذي ناهز والده عمره عن 
إىل درجة أنه حساس وبدأ يصرخ ويهذي بكالم حاقد،بنربة حادة مفزعة،أدى به إىل فقدان اإلماأ

مل « يف شباكه صار حيقد على الزمن واألدب الذي ال دخل له سوى أنه وثق بشاب ويف األخري وقع 
، احلقد على النصاب ، كان الزمن ومشاعر احلقد على والدهيعد سليم مييز بني مشاعر احلقد على

سليم يف التفكري بتمين هذه الفاجعة املريرة أدت ب،3»حيس أن حقده يتضاعف ويتكاثر يف كل حلظة 
ا مجيل جعلت من أمه تعيش حالة ،موت والده من االكتئاب واخلوف احلالة اهلستريية اليت مير 

ي غريه ، كان الذترى ما « ، فهي تتساءل ئيسي الذي غّري ابنها وجعله حتطموتبحث عن الدافع الر 
اهقا تعيسا حمطما باحلقد مر ى من أين تأيت األمراض النفسية ؟ما الذي جعلهتر ...سعيدا يف طفولته

ا ال تفهم سبب حسده الطاغي والذي يسمم روحه ع ويف موضع .4»لى األغنياء على األغنياء إ
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، ألنه أحس أن انتصاره كان وحيقد عليهاحيتقر نفسهإسكندرآخر من الرواية جند احملتال اإلرهايب 
مل يفهم سر شعوره الدائم أن روحه « :انقطعت وجند ذلك مستدرجا يف قوله، وكل الروابط زائفا

، كم كانت تلك الصورة تقززه وهو طفل ، اآلن من القمامة تعلوها غمامة من ذبابمتعفنة ، ككومة 
ه يشعر باإلحباط أنمال الغري إالّ فبالرغم من سطوته على.1»...يراها مرآة روحه وال تفارق خياله

تابع األيام تت«ة لدرجة أنه أصبح يتسول العاطفة فروحه تعفنت ومل يعد هلا أي قيمواحنطاط لروحه،
هوة إحلاق العقاب بوالده يدرك أن ش،شوائبها،وتتحرر منهلائجة املتناقضة تصفوسليم ااعر ومش

وى ومل يعد ميلك سخسر كل شيء ،فالعجائز ال يغوون باإلنتقام وأي إنتقام ممكن من رجل سخيفة ،
فهو يسعى جاهدا إىل سي،إعادة بناء هليكله النف"سليم"حياول .2»أن يعدَّ أيامه بانتظار املوت

والده فكرة ، ويرى أن فكرة االنتقام من "احلقد " التحرر من الشوائب ، واملرض النفسي الذي يعرتيه 
هل سينتقم من والده الذي نا يطرح السؤال بينه وبني نفسه ،ممن سينتقم ،هعاطلة ال جدوى منها ،

إنه حيقد على نفسه وعلى من يدور ال ميلك شيء ؟ مشاعر احلقد والضغينة بارزة وبقوة لدى سليم 
.حوله 

لقد كان رفيق دربه يف الدراسة مث ،"إسكندر"صديق ،"رياض"ومن ناحية أخرى جند الشاب 
هو االحتيال والسرقة ، لقد جنح "إسكندر"، وكان هدف جمددا ، وعقدا عقد شراكة بينهماالتقيا

ار نفسيا وعقلياحماو "رياض"، وكان مصري وهرب"رياض"، وخدع "إسكندر" ، لة االنتحار، فلقد ا
يار حقد شديد جتاهه ، فلقد توعد باالنتقام منه إن لكنه « بقي على قيد احلياةتولد جراء هذا اال

، وبأنه مستعد أن يقضي ما تبقى من إسكندرأقسم أن هدفه يف احلياة بعد أن مت إنقاذه هو قتل 
لقد"إسكندر"، إحدى ضحايا "وديعة"قد جند شخصية ويف حديثنا عن احل،3»سجنعمره يف ال

ا إمرأة مؤمنة ختاف اهللا، باعيف الفخ"إسكندر"أوقعها  ، وثقت به وأمنته على ماهلا ونفسها، تبار أ
عالقتها الطاهرة القوية باهللا كيف خطر هلا أن تشوه« ،ناق بطيء وعطشا للهواء لقد حّست بإخن
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مشاعر لقد اختلطت1»...ية مقرفة من الغضب واحلقد واألملدنيو لتبذر قواها الروحية مبشاعر ،
.احلقد والضغينة والغضب والتفكري باإلنتقام عراألخالق واإلميان باهللا مبشا

ا يل بالفرح والسعادة عندما أخربتهلقد أحس مجاإلنسان للمال جيعله يطغى،بّ حُ إنَّ  أمه أ
ول لكن سرعان ما حتمره،وتصب عليها الفوائد كل شهر،لكي يستث"إسكندر"ستعطي املال للنصاب 

ن أمل يعرف ماذا حّل بداخله، ومل ينتبه حني تلقى مجيل اخلرب،...«مساعه وتلقيه للخرب مجيل عند 
مح البصر ومل واشتعلت ثورة غضبه اجلنونية بل، وبدأ اجلنون يلوح يف وجهه ،مالحمه تبدلت للحال
صدمه، لقد امتأل قلب مجيل باحلقد حني تلقى اخلرب الذي،2»...ومباذا يفكر ،يعد يعرف ماذا يقول

ن كل ، كالإلنتقام أخذت تنمو يف روح مجيللكن شراهة رهيبة« وجعله ميكث يف مكان واحد 
الشعور باخلذالن واخلديعة من ،3»...بل حتول يومه إىل يوٍم جهنمي، حقد ٍ صباح وكل مساٍء يتفجر

ا يف أغلب األحيان إىل درجة من أقرب وأعز  صديق لديك تؤدي بالضرورة إىل توتر األعصاب وفقدا
، فنتائجه وخيمة جدا فالالوعي هو الذي يسري األحداث أي وع يف اجلنون اليت ال حتمد عقباهالوق

خوض النفس البشرية حروبا داخلية متنازعة يف حالة ال شعورية وهذا ما يعرف يف علم النفس 
مل يكن سليم بقادر على « "سيغموند فرويد " احلديث بالالوعي ، والذي قال عنه العامل النمساوي 

.4»لتليينها سوف تكسرها وتبعثرها شظايا وأية حماولةباحلقد ، الرمحة أو الصفح فأعماقه متصلبة 

ره من الشرارات طهِّ البكاء سيُ وكأنَّ طريقة من احلالة اليت دخل فيها ،ة اخلروج وبأيّ "سليم"اول حيُ 
ل إىل احلاضر أبواب التأمُّ ت تفكريه وغلقتاليت أمخدت وشلَّ وقه عن مسار حياته،عُ السلبية اليت تَـ 

ويعيش برفقته ميأله باحلنان ه وبأبيه،ويرجى صلته به قوية،ت بوإجياد حلول هلذه املصيبة اليت حلَّ 
.عاتبه إمنا يصفح عنه ال يُ ،واسيه ه بني ذراعيه ويُ والطمأنينة ، يضمُّ 
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إنسان ثان ،لكن هل هذا السبب الوحيد هو الذي هز  "مجيل"إّن خسارة املال جعلت من 
لكي يدخل عامل آخر،عامل للسبب األولأال يوجد سبب آخر مكمل !ا ؟كيانه، وجعله ينهار كلي

.ال يعطي له أية أمهية ،فكالمها ال يعجبه و الالوعي

ا تُ «  من الغضب ، ال تعرف أنَّ كالمها هذا يصب الزيت نُّ ؤاسيه ، بينما هو جيَُ تعتقد املسكينة أ
طبعا هذه احلياة احلقرية ، ناس يلعبون باملال وناس فقراء، ال ميلكون سوى : على النار ، يصرخ حبقد 

.يصبح املال امللجأ الوحيد لتحقيق اللذة وحتقيق األحالم.1»أحالم جمهضة 

"مجيل"األم اليت ما عادت تعرف شيئا ن تسرد له ما حدث البنها "سعاد"ب"سليم"يلتقي 
استغل "سليم"لتملك ، املال اللعني أصل الشرور،وبينما هي تتكلم، جند وترجع السبب إىل حب ا

يف عيين سعاد يشتعل الغيظ يف روح سليم ،ينظر«وحنك خطة لالنتقام "مجيل"املؤمل لالوضع 
األمل ، هل سيقف متفرجا ؟ ملاذا يشعران أن مثة شيئا سيحصل ، أي عيناها مفعمتان بالذاهلتني،

لقد عرف نقطة !، مثة تصرفا ميكن أن يقلب املعادلةغدغ مشاعره  لينبهه أن مثة حالً حدٍس غريب يد
جعله يتوحد مع "إسكندر"لنقطة ضعف اإلرهايب "سليم"معرفة ف.2»...املنحطضعف السافل 

لكن سليم وّحد مجيل وسليم بشهوة اجلرمية،ت« لالنتقام واألخذ بالثأر منه "لمجي"رض نفسياملريض مب
ن رغبته بتنفيس أحقاده هي املسيطرة ، وبأنه مل يعد يف حياته من أظّل واعيا الحنطاط أخالقه ومدركا 

ام، دون أن توج، ولديه األداة اليت تستنفذ حلمهإغواٍء أكرب من إغواء االنتقام  من ،ه إليه أصابع اال
اجلهنمية وأوقع جبميل يف حباله وراء خمططاته "سليم"لقد اجنرف .3»!سيصدق جمنونا وقاصرا ؟

هل وانتصر سليم وخسرت األم ابنها ،لكن هل سيعيش سليم مرتاح البال،"إسكندر"انتهى أمر ،
وخزات مرارة،أمل هناك سيكون مطمئنا، فبالرغم من حتقيق احللم ، وحتول اآلالم إىل فرح ورقة ، إال أنّ 

لكل جرمية دافًعا إنّ .ف طريقه من أين جاء وكيف سينتهيعندما يغلق باب يفتح آخر ال نعر وحزن،
.    ، احلسد ، اخلوف أو املال ، االنتقامقد يكون الدافع احلقد،

187الرواية ، ص ) 1( 
.197ص، 196، ص الرواية) 2( 
.197ص، 196الرواية ، ص ) 3( 



سیمیاء الصور اإلنفعالیة:الفصل األول

50

:األذى - ثانيا

، كامنوعاطفية بغيضة متعلقة بضرر نسيجي فعلي أ،حسيةستطيع القول أن األمل جتربةن
، قد أو شعورسليب يعدم السعادة أو املعاناةضررًا كهذا،فهو إحساسموصوفة مبصطلحات متثلأو 

حبسب العوامل اليت تسببه فقد يكون نتيجة إحساس أو شعور ، املادي يكون اأو معنويايكون مادي
مثل الصداع أو املغص واملعنوي يكون مثل احلزن والقلق والتوتر ، وهذا األخري متعلق باحلالة املدروسة 

ه انه مل يبد علي«عليهوسنلقي الضوء عليه من خالل استنباط واستخراج العبارات والفقرات الدالة 
لن تؤثر ألنه مهزوم فطعنة الكارثة كانت قاتلة متاما ، وأية طعنات إضافيةمل من قسوة ابنه عليه ،متأ

أحّس أبو سليم باخلزي واألمل والقهر جراء ما حصل له ، فخسارة املال واحدة ، .1»ومقتول سلفا
فخسارته ،الذي جتّرعه سليم مل يكن سهال األملغريحب ابنه سليم هي الواقعة الكربى وخسارة 

وحده األمل جعله ينضج ، كان صراخ النسوة وبكاؤهن « ، وخسارته للثروة أفقداه صوابه ملنبع احلنان
أصبح الوجع ،2»حدس األفعال ال خيطئ بفزع وشعر أنه مهدد يف قلب وجوده،يصمان أذنيه ، أحّس 

نون،مل يعد يعرفيركمل ، كانت عواقبه وخيمة لقد أصبححارقا ال ُحيت فحالته النفسية حوله ض كا
.واجلسمية متدهورة 

جاهدة لكي تعيل أبناءها ، لقد ضّحت بالنفس والنفيس لكي ال حيتاج أي "سعاد"لقد عملت 
ا أمهلت ن فسها ، فهي مل تعد تبايل فرد من عائلتها ، هدفها توفري الراحة واالطمئنان ، إىل درجة أ

ا  ا حطام امرأة ،« بذا ا مل تشعر منذ يومني ، بدأت تشعر أن خيوطا أحست سعاد أ وتذكرت أ
وب من الواقع تريد سعاد اهلر .3»سوداء أشبه بأسالك رفيعة تتكاثر يف دماغها وتغزو شبكية عينيها 

تنزوي إىل ركن من البيت أو تدخل احلمام وتستسلم لنحيب حار موجع طالع « املرير الذي يعيشه 
، بكاء راحتها عندما تستسلم إىل البكاءجتد سعاد.4»ساس باملهانة من أعماق ملتهبة بالقهر واإلح

باألمان والدفئ ، فزوجها مل يكن حيرتمها ويشعرها ماق من شدة خزيها وذهلا وقهرها ،خارج من األع
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ا،إمنا كان مؤقتا فهو يشعر بالضجر يف حني جند ابنها مجيل يتأثر،.فهو السبيل لالستمرار حبيا
إنه حيس بأمل ، لكنه خيتلف عن أمل اجلسد ، ... «مليئة باألحزان واآلالم واآلهات واالرتباك فحياته 

ذا التعبري  مل يعد يفرق بني أمل اجلسد ، وأمل الروح من شدة .1»ومل يعرف أمل الروح ، لعله مل يسمع 
، فهو مل يتعلم حىت كيف يشفق على نفسه ،احلرارة واحلرقة ، أي أنه أصبح يعيش حالة من الصراع 

الته مفزعة ،  أما سليم ، لقد عاش فرتة من الزمن وحيًدا ، ح، وكيف يتصدى ويواجه هذه العواصف
تحدي ، فهو مل يعد قادرًا على الصمود والوقوف مرًة أخرى للكان يائسا وتائها ،أوقعته الصدمة أرضا

م ، جيلس وحيدا فيما مرت أشهر وس« والثأر ملا حصل له وألبيه  ليم ملتاع من هول ما حصل ألسر
ا جعلته يعرف صديقه من 2»قلبه يرجتف من آالم صاعقة ، حيسها ككهرباء قوية  فاألزمة اليت مّر 

عدوه ، فالصداقة تُعرف وقت الضيق ، ولقد عرف سليم هذا ، غابت وجوه احمليني ، أصبح يعيش 
مل ،كانت تصرفاته غري منطقيةإسكندرأما ..ومباذا يشعر،يفكريعد يِع كيفملظلم موحش،يف قبٍو م

إنه مرض الشذوذ اجلنسي ، فهو يستغل مبرض يصعب عالجهاذهنيا ، وكان مريضايكن متوازن
واستغالله سكندرمث تفجرت فضيحة الشذوذ اجلنسي إل« طفال ويكرههم على فعل احملرمات األ

الف ما كل عمل جنسي خيإن  حيث .3»...ميلكها صهرهإىل شاليه على البحرملراهقني يصحبهم 
،روع ولكنه ال يعترب شذوذا جنسيامشغري ولو كان غري مشروع ، فالزناجعل اهللا له طريقا صحيحا،

، ألن فيه انقراض البشرية عدا املفاسد اخللقية ذ اجلنسي اللواط دون باقي مظاهرهوتدخل يف الشذو 
لة على امليول اجلنسية مصطلح يستخدم للدال« وهوالطبع السليم منهاألمراض ونفور اليت تنشأ عنه و 

، وميتد ليشمل االرتباطذه امليول حنو شخص من اجلنس نفسه، واليت منها توجه واملنحرفة
، ويسمى فاعلها يسمى اللواطحيث اجنذاب الرجل جنسيا فيما أو االجنذاب العاطفي هلذا اجلنس

ولقد جاء ذلك يف .4»ليه املثلية اجلنسية ومجيعا يطلق عقأة وهو ما يسمى السحااملرأة للمر ، و لوطي
) 80( قكم بها من أحد من العالمينولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سب﴿: تنزيله حمكم 

.50الرواية ، ص ) 1( 
.32ص،الرواية ) 2( 
.69لرواية ، ص ا) 3( 
أطروحة لنيل شهادة ( االحنراف اجلنسي بعد البلوغ وعالقته بالتعرض لالعتداء أثناء الطفولة: محد بن حممد الشهري أ) 4( 

. 18ص، 17، ص 2010السعودية، ، الرياض ،عبد اهللا بن عبد العزيز اليوسف( ، إشراف األستاذ )الدكتوراه
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وما كان جواب قومه إال ) 81(إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون 
فأنجيناه وأهله إال امرأته كانت من ) 82(أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أن قالوا
.1﴾) 84(وأمطرنا عليهم مطًر فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ) 83(الغابرين 

ا«ويتوعد باالنتقاميشعرباهليجانجنده "مجيل"عنويف ثنايا احلديث ، كان يرِّق لدموعها وتوسال
لكن فكرة واحدة كانت تسلبه  األيام،معسيهدأنها ليومهها أنهحضوتوسد رأسه يف

ا وعطفها وتغمره فهو يحين ألمه بالرغم من قربه منها،"مجيل"جند ،2»..االنتقام:كيانه ستشف حبنا
جند األميف حيت،منهمكة ومتوترةفأعصابهنتقام سيطرت على عقله ونفسيته ،لكن فكرة االما،
ن تغرق سعاد يف أفكارها وأوجاع روحها وهي حتاول أ« اد تعرف وتفرق بني الوجع واألمل ال تكسعاد

مارهلاحأو تسمتبتلع دموعهاعقلها،يفجتد أجوبة للتساؤالت املتكاثرة على حبذرباال
وده يف الرذيلة واألذى متعته وغاية وجإسكندرهل جيد « :وجند يف ملفوظ آخر.3»وجهها
إسكندرمث دمره الذي كاد يتعاىف من مرضه النفسي،الشاب املسكني؛من سينتقم جلميل ،»والسرقة

وحوصلة ملا مت تقدميه حول .سرقة وجرِّه إىل الرذيلة ، املسكني تعّرض ألبشع أنواع اخليانة واألذى
اضه وعواقبه أشد من األذى فإننا نستطيع القول أن األذى النفسي تكون نتائجه وأعر األذى،
.االكتئاب والقلق والتوتر العصيب ي، فهو يؤدي إىلاجلسد

:  السرية - ثالثا

:لغة 

ما أخفيت ، ورجل سري أي يصنع : السر .هي مصدر صناعي مأخوذ من الّسر بلفظة َسَررَ «
األشياء من قوم سريني ، ورجل سّري هذا األمر، أي عاملا بدقائقه وخفاياه ، وإستسرَّ اهلالل يف آخر 

والسر يف اللغة العربية هو الذي يُكَتُم، ومجعه أسرار وهو ما يكتمه وختفيه وما يُسرُّه املرء ،َخفيرمضان

) .84-80اآليات ( سورة األعراف ) 1( 
.144، ص الرواية) 2( 
.186ص،185الرواية  ، ص ) 3( 
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بالقول فإنه يعلم وأن تجهر ﴿: كقوله تعاىل يف كتابه العزيز.1»يف نفسه من األمور اليت عزم عليها
.2﴾السّر وما أخفى

: ااصطالح

كل أمر يعَهد إىل ذي مهنته على سبيل « :أنهعدة تعريفات منها "السر " فقه لقد عّرف ال
.3»السر

ما عاد قادرا على « »هيفاء بيطار«للروائية »أحالم نازفة«وجند هذا املصطلح ماثال يف رواية 
فالّسر الذي خيبأه سليم يكاد يفقد عقله ، ،4»االختباء داخل ذاته ، واالختباء حتت حلاف سريره 

عاد وحىت السرير الذي سيختبئ فيه ماعاد يعرف أين خيتبئ ، فالذات مشوشة منهارة ،فهو ما 
التفكري معطوب كي يقاوم االجنراف الذي بداخله ،يعد ميلك شيئا لمليطيقه فهو مؤقت ال دائم فهو 

على وجود سر يفا يدلّ إمنّ فهذا إن دلّ هو يعيش يف دوامة وحلقة مفرغة واإلحساس يكاد ينعدم ، ف
واستسلم ج سليم عن صوابه،، فلقد خر يستطيع البوح به ،وهذا راجع لفضاعة األمر،الاألعماق

.!أية صداقة هذه ؟، فحىت األصدقاء ابتعدوا عنهلألمر

،  لكي يوقع به،وجنحت العملية اليت خطط هلا"جنيب"لألستاذ اكمين"إسكندر"لقد وضع 
الكيس من إسكندرأخذ « مبنية على أساس وقواعد مسبقة ،كانت سرية حمكمة ، غري مرئية

خ ويقفز ، متىن لو يصر ه صوابهالعجوز ورماه إىل املقعد اخللفي للسيارة ، كادت نشوة االنتصار تفقد
برافو،إسكندر، برافو عليك يا ويغين وينقلب من الضحك ،وصار يكرر منتشيا بينه وبني نفسه

وهذا ما قام به احملتال ،ألمر إىل حنكة وترتيب مسبقبيعة احتتاج كل خطة بط،5»...عليك
، وسعاد سنة83، وضع خطة مبدئية مث قام بتطبيقها على العجوز الذي يناهز عمره "إسكندر"

، كاثوليكية ، دار املشرق  ، بريوت،املطبعة ال19.، ط01:، مج ) سر ( املنجد يف اللغة واإلعالم كلمة : لويس معلوف ) 1( 
.21، ص 1986لبنان ، 

) .07اآلية ( سورة طه ) 2( 
.4لعربية ، ص املسؤولية اجلنائية للطبيب عن إفشاء سر املهنة ، دار املهنة ، دار النهضة ا: قايد أسامة ) 3( 
.12، ص الرواية ) 4( 
.55ص، 54، ص الرواية) 5( 
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ا حالة اإلنسان رواية متسلسلة ووقائعها تسردلنا، فأحداث ال، ورياض، ووديعةاملرأة املضحية بكيا
فكر جبانبه يشري الكابوتشينو بتلذذ،العجوز إسكندرتأمل « املادييب وما آل إليه يف عصرنا العر 

راقت نا أبلعك املصيبة بكأس كابوتشينو،، واهللا أوهو يتأمله باستخفاف، مسكني، مسكنيإسكندر
خطط جهنمية ،1»أبلعك املصيبة بكأس كابوتشينو: الفكرة فكررها لنفسه منتشيا ببالغتهاله هذه

حيلة أم هل هذا غباء ، أم فطنة،فكأس كابوتشينو مقابل املليونني"إسكندر"وضعها اإلرهايب 
، أي درٍك من االحنطاط وقلة روحه، غري واٍع إىلحيدث نفسه"إسكندر"هكذا كان « !استهتار ؟

لفة بينه وبني اآلخرين قد تقطعت، وبأنه لكن إحساسه بالنصر كان زائفا ، إذ أحس أن كل روابط األ
ليت بقيمته ا"إسكندر"وأخريا شعر .2»، ليس فيها أي كائن حي غاية املوتوحيد كذئب يف 

الذي حققه ، بالرغم من انتصارهبب احنطاطها حبه الالمعقول للمال، وكان ساحنططت شيئا فشيئا
، لكنه إحساس زائف مؤقت ، لقد خسر كل شيء من حوله ، وأصبح بعد معاناة وخوف شديد

.ه احلقيقيللهرب من واقعه وعاملأسريًا 

يف ترويض هؤالء األشخاص، جند أسلوب اللني "إسكندر"من بني األساليب اليت اعتمدها 
يف مدرسة « ن أستاذه مصباح السبع، لقد تعلم هذه املهنة ، مهنة انتهاك حقوق اآلخرين مواللطف

اسبة أو عقاب، بل كيف ميكن انتهاك القوانني وجتاوزها، دون حم"إسكندر"مصباح السبع مل يتعلم 
م،اصطياد الناس باللطف والتظاهر باحملتعلم ما هو أهم،وهو فاللطف هو بة واملبالغة يف االهتمام 

لقد ،"إسكندر"الفطنة ، الدهاء ، احليلة اليت ميلكها ،3»الفخ املضمون ألي عملية احتيال أو نصب 
والتودد إليهم وإقناعهم أن املبلغ باهظ ألن ، لذي كان بدوره حيتال على الزبائنورثها على أستاذه ا

م بُلهاء وقعوا يف الفخ ودفعوا مب الغ باهضة األشياء أصيلة ، ويف آخر املطاف ينفجر ضاحكا ، أل
خيطر ببال سليم أن هذا الشاب املتفاين يف احملبة ليس سوى نصاب مل...«.مقابل بضائع غري أصلية

ليس حبا باألستاذ ة خبطوة ،بأنه يتابع سري الدعوة خطو و ري على خطة مدروسة بعيدة املدى ،يس
، بعد ماذا، لكنإسكندرعرف سليم حقيقة .4»..يعرف الزمن كي يضرب ضربته ويهرب، بل لجنيب

.54الرواية ، ص ) 1( 
.58، ص الرواية)  2( 
.75الرواية ، ص ) 3( 
. 125، ص الرواية) 4( 
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م ، وأدخلهم يف الوحل الذي يصعب اخلروج منه ، فطريقه مسدودة ال  لقد عرفه بعدما أغدق 
وبة وجيعة حالق حامال أكياسا بالفاكهة واخلضار، وحتدث إليها بعذإسكندربعد أيام زار « حمدودة 

لو كان .1»..د البكاء من رقته وحنانه وكرمهوتأثرت حلخبلها من السعادة ،ومودة كما لو أنه ابنها ،
يالء على يتيمة متقطعة من ما فكر يف االستا ولو صغريا من الرقة واإلحساس ،حيمل قدر إسكندر
بري السن يناهز عمره عن نا نفسيا وعقليا ما فّكر باملساس بامرأة ضعيفة ، وشيخ كلو كان متز شجرة ،

لن قالت له بصوت مشجع قوي ،وقبلتهما ،أمسكت يدها وقربتها من شفتيها ،...«سنة 83
لتطمئنه أمه 2»يعرف أحد اطمئن ، مث إن مرض النفس كمرض الروح أمل يقل لك ذلك الدكتور

، فهيرف أحد مبرضك وأنك تتناول الدواء، لن يعسيكون يف سرية تامةه بأن العالجوتقول ل،
ز من مشاعره وتقويها ، ، وتذمهم فهي تعيب عليهم،وتقول له بأن الناس أغبياء وجهلةتشجعه و

وتدرك كم هي ساذجة حني اعتقدت أن ال تعرتف سعاد بعجزها وفشلها ،« ئا فهم ال يعرفون شي
مل تتوقع سعاد أن شراسة « :جندها يف موضع آخر تقول.3»هزمية قلب أم ٍ شيء يف العامل بقادٍر على 

لكن ... ابنها جمرد قناع لغضبه وسخطه وتستوعب سذاجتها حني آمنت أن املال ال يشفي الروح 
.4»يعذبه وال ميكن أن يبوح به ألحداحلقيقة أن مجيل خيفي سرا كبريا

ألنه سر جعلته ال يستطيع البوح بالسر،إسكندرللصدمة اليت كان سببها "مجيل"تعرض إنّ 
، لقد استغل حالته واستغل كونه مراهقا ال يعرف إسكندرخطري للغاية ، إنه عمل ال أخالقي قام به 

ن من أن يبوح بتلك املمارسة وأكثر ما آمل مجيال أنه لن يتمك« وقام خبدعته اليت ال تغتفر،ئاشي
يا لقسوة السر املدفون عميقا يف الروح ، إنه يزداد ثقال 5»...ذ هذا الفعل يقوى مع الزمنوأخ، ألحد

ما جيري يف كنهه، حالته كبريا، إنه ال يستطيع البوح عحيمل مجيل يف قلبه غال ومها،يوما بعد يوم
ال جند له ، أما البعد العاطفي شفيهح اجلسدي يداوى، وجند له ما يمستعصية وصعبة العالج ، اجلر 

خيشى مجيل أن يضعف ويعرتف بسرّه ، ألن « .دواء، فهو صعب املراس ومعرفته ليس باألمر اهلني

.132الرواية  ، ص ) 1( 
.138الرواية ، ص ) 2( 
.187، ص الرواية) 3( 
.191الرواية ، ص ) 4( 
.199الرواية ، ص ) 5( 
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ثقته بسليم وارتياحه له تزداد مع الوقت ، وبالفعل بدأ يشعر أن سره املطمور أخذ يتملل يف قلبه كأنه 
يل ويهددها ، فلقد ، فاخلوف أصبح مبثابة هاجس يطارد حياة مج1»يريد أن يفتح لنفسه منفذا 

ورغم مظهر اجلنون الغاضب املتوعد « إخفاء هذا اخلوفأصبح خيفي خوفه ، ولكنه ال يعرف عواقب 
نه كان خيفي خوفا مدمرا يف نفسه بل قد تكون مظاهر الصراخ والتوعد والتهديد، أشكاال إ، فجلميل

مستعصية، وصعبة املراس، إذ فاخلوف حالة عاطفية ،2»خمادعة إلخفاء اخلوف العظيم يف روحه
.ام والتهديد والتوعدتؤدي بصاحبها إىل االنتق

سيطر عليه إحساس أنه يضمحل كما لو أنه كيان حي يذوب يف محضٍ  يفهم سليم،مل«
فنجد ،3»وسقط ضحية خوٍف أقرب إىل الذعر ومل يفارقه ومل يستطع أن حيدد بدقة مم هو خائف ؟
من الواقعسليم حياول إجياد حل ملخاوفه اليت سيطرت على قلبه وعقله إىل درجة اهلروب 

، والتحول تلقائيا من إنسان عاقل حمب للحياة إىل حيوان وحشي واالنسحاب من احلياة االجتماعية
ابة ه أصبح مبثويف موضع آخر جنده يشعر أن، حيكمه املال ال الكلمات الصادقةيفكر أن العامل 

عر اخلوف والذل والقهر تؤثر كان إحساسه مستمرا بأنه بزاقة عريانة، لكنه أصر أال جيعل مشا« ،بزّاقة
.هذا اإلحساس الرهيب أدى إىل إصابة سليم حبنون هسترييإنَّ 4»...عليه

مل نفسها"سعاد"بالرغم من املأساة اليت تعاين منها و  ا لزوجها ومرض ابنها جعلها  وال ، فقدا
نفعا ، فحىت الطبيب النفساين مل جيدتبايل ألمرها، فهمها الوحيد معاجلة ابنها من األمل الذي يعتصره

مع مرض مجيل، واحلل األمثل يكمن يف صداقة سليم جلميل، الذي جعله يقوى ويستعيد عافيته شيئا 
.فشيئا

. 199الرواية ، ص ) 1( 
. 144ص، 143الرواية، ص ) 2( 
.177الرواية ، ص ) 3( 
.177الرواية ، ص ) 4( 
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:االرهاب -رابعا

:لغة 

أي خوفه وفّزعه ، وهو املعىن نفسه الذي : ، ويقال أرهب فالنا ) أرهب ( من الفعل املزيد «
رد من املادة نفسها وهو ) رّهب ( يدل عليه الفعل املضعف  يـَْرِهُب رهبًة ) َرِهَب ( ، أما الفعل ا

ا أمّ .اخلوف والفزع :الرهبة. رهب الشيء رهًبا ورهبه أي خافه:ًبا وَرَهَبا فيعين خاف ، فيقالوَرهْ 
ق من الراهب والراهبة والرهبنة فيعين انقطع للعبادة يف صومعته وُيشت) ترّهب ( الفعل املزيد بالتاء وهو 

أي : اخل ، وكذلك يستعمل الفعل ترّهب مبعىن توعد إذا كان متعديا فيقال ترهب فالنا ...الرهبانية و 
: إذ صار راهبا خيشى اهللا ، والراهب : ترّهب الرجل .أخافه وفزعه : توعده وأرهبه ورّهبه وإسرتهبه 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوٍة ومن ﴿:ويف القرآن الكرمي جند قوله تعاىل .1»املتعبد يف الصومعة
أي " ترهبون " قوله تعاىل : قال ابن كثري يف التفسري.2﴾رباط الخيل ترهبون به عدَو اهللا وعدوكم

ألنتم أشد رهبة ﴿: وقال أيضا يف حمكم تنزيله .3أي من الكافرين» عدو اهللا وعدوكمبه«ُختوفون،
. 5»خيافون منكم أكثر من خوفهم من اهللا«:قال ابن كثري يف التفسري .4﴾في صدوركم من اهللا 

ذه الصيغة ، إمنا  اقتصر على ففي القدمي مل يستعمل لفظة إرهاب ، والقرآن الكرمي مل يستعملها 
شتقاقات لغوية ، بعضها يدل على اخلوف والفزع ، وبعضها اآلخر يدل ااستعمال صيغ أخرى هلا 

طبيعية اليت بسببها ال يتمكن حامل هذه الشخصية من الغري هي الشخصية ف.على الرهبة والتعبد 
.التأقلم والتعامل مع التغريات اليت تطرأ على حياته وعلى حياة اآلخرين 

.439، ص 436لسان العرب ، ص : ابن منظور ) 1( 
).  60اآلية ( سورة األنفال 2( 
دار طيبة للنشر و التوزيع،الرياض،السعودية، ،2ط، 2جسامي بن حممد السالمة،: تحالقرآن الكرمي ،ابن كثري ، تفسري ) 3( 

. 355ص ، 1999
).13اآلية (سورة احلشر  )4( 
.38ه ، ص 1405م ، 1985ط ، دار إحياء الرتاث ، بريوت ، .، د8اجلامع ألحكام القرآن ، ج : القرطيب ) 5( 
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 هوف"ت الُنعيميليلى أحمد عزّ "التعريف النظري للباحثة أما :

أن الشخصية اإلرهابية هي الشخصية اليت تتسم بسلوك عدواين وتسلطي ودموي ، وهو منط [ 
للنتيجة لسالمته وسالمة واالندفاع بدون اعتبار واخلداع والتهورالذي يتصف بالغشمن السلوك 

م وعدم تقدير املسؤولية مع فضال عن القسوة الزائدة على،اآلخرين اآلخرين وتدمري ممتلكا
.االستهتار الشديد وعدم إبداء أي اهتمام 

 تفسير مدرسة التحليل النفسي :

صراع تعتمد أراء هذه املدرسة من منظور نفسي وكذلك من خالل السلوك اإلرهايب هو نتاج لل
، فإذا جنحت األنا يف مساعيها إتزن السلوك وعاش الفرد متكيفا مع البيئة "األنا"وبني"اهلو"القائم بني 

احمليطة به أما يف حالة فشلها فقد ينحرف السلوك فيصبح شاذا وإجراميا يف اجتاهاته ، أي تكون 
بشكل هناك دوافع مكبوتة يف الالشعور وتعمل بطريقة بعيدة عن وعي الفرد وإدراكه ويتم توجيهه 

فولته املبكرة وتبقي منحرف ، وهذا يكون حصيلة صراعات ال شعورية يتعرض هلا الفرد خالل فرتة ط
.يف الالوعي 

 تفسير النظرية المعرفية:

ا اأن1999عام "بيك"يؤكد العامل  إلرهايب غري منطقية وغري عقالنيةالطريقة اليت يفكر 
األبرياء أو تفجري نفسه ، ويكون تفكريه بعيد عن املنطق وينعكس يف سلوكه ، ويكون من خالل قتل 

أن ما يقوم به هو دفاع عن الذات العقالين ، ويعمل بالصورة اخليالية املوجودة يف ذهنه ، و 

 تفسير النظرية السلوكية :

ترى أن السلوك اإلرهايب هو سلوك مكتسب يتعلمه الفرد من حميطه الذي يعيش فيه ، ويؤكد
يف تعلم السلوك العدواين ، ويكون ذلك من خالل ما أن للتقليد دور بارز1965عام " سنكر" 

.يالحظه الفرد يف حميط األسرة أو ما يشاهده يف وسائل اإلعالم أو بواسطة التقليد
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نحرافي نظرية االنتقال اال :

، وأن الطابع سلوك مكتسبالحنراف عن القيم االجتماعية ،هواتعتقد هذه النظرية أن
موعة من األفراد املنحرفني يساهم يف إتساع دائرة االحنراف واإلجرام عن طريق استقطاب  اإلجرامي 

.1]أفراد جدد 

ايتها"أحالم  نازفة"ويف رواية ، نلحظ هذه الشخصية اإلرهابية من أول صفحة للرواية إىل 
من كان له صلة به، فالفطنة والدهاء واحليلة جعلت منهالذي أوقع جبميع " إسكندر"متمثلة يف 

:القهوة ، وقال لوالدهرشف سليم«  ا إنسانا حمبوبا ، ويف نفس الوقت خمادع

إليك آخر األخبار -

.سأل األب أية أخبار يمل-

:تابع سليم 

2»سرق سعاد، املسكينة سعاد إسكندرالنصاب احليوان -

ثقة عمياء فاحلنكة هيف ترويض الّناس، وجعلهم حيبونه ويثقون باذكياأسلوب"إسكندر"ميتلك 
ا يف عقد خمططاته تكون دائما ناجحة ، ال تؤول أبًدا  ، االنتصار وراء االنتصار الفشلإىل اليت يقوم 

هذا العصر املادي الوحشي يتطلب أعصابا باردة وضمريا ميتا، وشجاعة متهورة، حصر « فشعاره 
ب وأهرب شعار  ينفي كل ماله عالقة باألخالق، فالضمري ميت، واألعصاب باردة، إسكندرف،3»ه أ

، فالعواقب تكون آخر ما يفكر فيها، فعصره املادي تضمحل ءأي أنه ال يبحث وال يهمه أي شي
نصاب « نزف دماءها ويسرق أرواح الضحايا فيه األخالق وال معىن لألجساد واألرواح اليت يست

النفعاالت عنيفة بوهوإسكندر، كان يشعر اصاب سافل ناجح، هكذا هو أن، نناجح

ة بغداد ، كلية الرتبية للبنات الشخصية االرهابية والعوامل املؤثرة يف تكوينها ، جامع:عّزت النعيميليلى أمحد) 1( 
15:55www.acofps.org- :،الساعة 20.01.2017: مت اإلّطالع بتاريخ 

.22، ص الرواية ) 2( 
.57الرواية ، ص ) 3( 
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إسكندرلقد شبه .1»متناقضة، هي مزيج من خوف إىل حد املوت ونشوة انتصار ُتذهب العقل 
باخلمر الذي يُذهب العقل ويدخلها يف متاهات وأحالم ،هاملال وإغداقه يف حياة ليست لسرقة

رب النّاس إليه واالستيالء عليهم، ويعترب هذا انتصارا لهزائفة، لقد عّوض الفشل الدراسي بااليقاع بأق
أحّس أنه لن يستطيع جتاوز تلك الكارثة ، فخسارته هلذا املبلغ الكبري الذي إستدانه من البنك « 

أنجند.2»سكينة، وطعنة الغدر بأن صديق طفولته نصاب ، سرقه وهرب ورهن مصاغ زوجته امل
، وكان قد رهن كل ما متلكه زوجته احملّبة، ياض قد ذاق املرارة من الناحيتني، مرّة خسارته للمبلغر 

جعلته دخل رياض حالة مرضية هسترييةف.وطعنة الغدر من رفيقه الذي أصبح بعد ذلك ألّد األعداء 
نتحار للهروب من واقعه املرير للهروب من مواجهة الزوجة احملبة، الصابرة املتحملة لكل يقدم على اال

.الشدائد وكل اإلهانات ونوبات االكتئاب اليت يقع فيها 

ب ما هو مادي فقط إمنا استوىل على العواطف و "إسكندر"يقدم مل األحاسيس ، على سرقة و
لقد سرق ... «سليم سرق الطمأنينة اليت كان يعيشها األستاذ جنيب مع ابنه على كل ما هو معنوي ،

.3»تحق املال بعد انتظار طويل طويل ، إنه يسطمأنينة عجوز، وسالم روحه وإحساسهإسكندر

ومن الناحية ، احية اجلسدية وتكون عواقبه وخيمةفاإلرهاب إجرام يف حق الضحية ميّسه من الن
: ا تدخل صاحبها عامل ال يستطيع اخلروج منه ، ومن بني النتائج املؤثرة على املرءحيث أالنفسية ،

ف مليون املرأة وحني اختفى حامال معه نص« املستعصي عالجهالفزع،اخلوف، املرض النفسي
ا خيطر بباهلا أبدا أنه لص هاربمل،املقطوعة من شجرة بل أحّست بقلق عليه، والمت نفسها كو

رأة وهذا دليل على األخالق السامية اليت حتملها امل،4»مل تسأله أين يسكن لتذهب لإلطمئنان عليه 
أصابه مكروه، وهذا إن دّل فإمنا يدل ه، خائفة لعل، وهي قلقة عليه، فاللص هاربة وديعةوالضحي

.املادي ال يؤمن باألخالق والضمريتعلم أن العصر ملو على حسن الظن به وثقتها الالحمدودة 

.58، ص الرواية)  1( 
.84صالرواية ، ) 2( 
.91ص الرواية،) 3( 
.91الرواية ، ص ) 4( 
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، لقد تفوق يف دراسته وحتصل على مالحظة "إسكندر"يعيش أياما من الفرح مع "مجيل"كان 
بهم ، ولكن فرحته مل تكتملممتاز مل تظل « وهرب إسكندر، تفجرت القنبلة املوقوتة أمام عينيه لقد 

أحّس ،1»... سرقهم وهربإسكندرحني علم أن تفجرت بعدها الكارثةفرحة مجيل إال ثالثة أيام، 
، كانت أفكاره تتوهج الذي وثق به واستأمنه على كل ما متلك أمهإسكندربالقهر والعجز والذل أمام 

حالة من العجز واشتعل صدره برغبة عارمة يف االنتقام ويف نفس الوقت جند األم تعيش ، بالّنار
ا خبري .، ولكن إىل مىت ستبقى على هذه احلالوتتظاهر أ

لقد قست عليهم احلياة فالنصاب ،حالة خيبة أمل قاسية "سليم"و"سعاد"يعيش كل من 
اأوقعهم يف الفخ واملصيدة واملك"إسكندر"احملتال اإلرهايب  ، خيبة يدة فكالمها حيسان باخليبة ذا

ما ذاقا ، آمال لن تثمر أبدا اين من أمل املرارة نفسها إال أن إلتقاء سعاد بسليم الذي يعفبالرغم أ
، ألن من يفهم حزن حزن قلبها، ستجد من بينهم الغدر والقهر مثلها فهما يتجرعان من كأس األمل

ال يعرف سليم ملاذا طلب من سعاد أن تثق به « قلوب املبتلني مثله قلبه ميكنه بسهولة أن يفهم حزن
إنه ضحية نصاب مثلها متاما ، !أمكنه أن يقدم هلا ؟ وملاذا عليها أن تثق به ؟أمكنه أن ؟ ترى ماذا

ما يتشارك طعنة الغدر واألمل جعلت كل منهما يعيش تائها هاربا .2»...ان املصيبةلعله حيسها مقربة إ
.من الواقع ، ال يعرف ماذا جيري حوله، فمذاقها مٌر واخلروج من هذه املصيبة صعب جدا 

سلوك غري منطقي بالرغم من االنتصار الذي "إسكندر"السلوك اإلرهايب الذي انتهجه نّ إ
حققه ، إال أن جزاءه حمسوم ، إذ كان مصريه اإلنتقام منه وكان ذلك من خالل قتل أعز خملوق

.لديه

:الخوف-خامسا 

، الطفل عندما يشعر باخلطرتنتاب اخلوف حالة شعورية وجدانية يصاحبها انفعال نفسي وبدين
ويكون مصدر هذا اخلطر داخلي من نفسه أو خارجي من البيئة وسبب وقوع الطفل يف املأزق عدم 

.142الرواية ، ص ) 1( 
.197، ص الرواية)  2( 
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اإلستقرار ، وجود منازعات بني الوالدين فقدان أحدمها ، تعرض هذا الطفل إىل صدمة انفعالية نتيجة 
.رتات طويلة يف حلظته إمنا ميتد لفلتجربة مؤملة فيشعر خبوف ال ينتهي 

ففي كثري من األحيان جند األشخاص املصابون باخلوف حياولون اهلروب وحتاشي املوقف الذي 
، لكن صرخ ماما ، ماما ، وركض باجتاه غرفتها« :وهذا ما جنده يف الرواية بارزا تسبب هلم باخلوف 

دئتهوحاولالنسوة منعته من الدخول ، اختفت أنه خسرها ، كيفشعر ، كان يرتعش من اخلوف ،ت 
ا طارت ومع الوقت أصبح حيس خبفقان أشبه بارتعاش خفيف يف /.../ إىل السماء أمه ، قالوا له إ

.1»الوسادة ، كما لو أن يف حلمتها قلب أم 

إىل اخلوف واهللع فقدان أمه منبع احلنان وسر األمان ، نجيبفالسبب الرئيسي الذي أدى ب
األم اليت كانت حترسه بالرغم من تذوقه املرارة ، إال أّن هذه الفاجعة جعلته ينضج ويرتك عامل

.الطفولة 

ع منبتبقى له إال سّر تاج ، وماحيوالده الذي كان يوفر له كل ما ينهار ، لقد مات "مجيل"هاهو و 
بها عن غياب والده وقسوته ، لقد أحس بشيء من الذعر حبعوضته فلقد كانت كل دنياه ،احلنان ، 

شيء حيوي ُسحق يف روحه منذ وفاة والده « :واخلوف والقلق هذا ما جنده راسخا وموضحا يف قوله 
وبدأ يشعر بالقلق وخوف يشل تفكريه بسبب غياب أمه بوط مستوى معيشتهم إىل حد كبري ،وه

فمصدر اخلوف .2»...مله وافتقاده هلا ، أريدك جبانيبكم متىن لو يصرخ معربا عن أ/ /...وتبذهلا 
.داخلي نفسي عميق متجذر يف األعماق يف ذات اإلنسان البشرية 

ابنه ، إبنه الذي متىن له املوتسنة حائر وخائف على83هنا جند العجوز الذي ناهز عمره عن 
ألمر عادي ، ضّحى بشيء معنوي إمسه العاطفة ، عاطفة األبوة من أجل املال ، خسر حب والده 

من أجل دنانري يالفضاحتك يا سليم ، أهذا حب أم مصلحته ، أصبح اهلجر اإلحساس املسيطر 
.على نفسية األستاذ جنيب 

.15، ص الرواية) 1( 
.46صالرواية ، ) 2( 
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وجد نفسه ينسحب إىل املاضي موقظا لكل خسائره املاضية ، كان يشعر أن النهار يفرتسه ، وما « 
.1» عينه حىت يشعر أنه سوف جين من التوتر والفزع ، وثقل املصيبة ُيسمره يف فراشه أن يفتح

بصدمة نفسية عنيفة سبب خسارته ملرياثه ، إىل درجة أنه أصبح يواسي "سليم"لقد أصيب 
حالته الشعورية ، وحياول ترويض حزنه الذي أصبح هاجسا مسرّه يف فراشه ، وجيعل يتناول األدوية 

حلبيبته املريضة هدئة لكي ينام وينسى األسى الذي أمل به ، حتولت حياته من إنسان عاقل حمبامل
.    إىل إنسان مشوش حائر تائه " أخذها املوت " واليت تركته 

، بل هو كوت  سار إحساسه بوجوده هو إحساسه الدائم باملوت ، ليس املوت هو موت اجلسد «
.2»كل القيم واألخالق واألمل 

حىت من أعز األصدقاء، يشعر باحلزن ، مل تعد له طاقة لتحمل الذل واإلهانة "سليم"أصبح 
.صار منبوذا ، مغضوبا عليه ، الفشل حليفه 

يد يف سورة البقرة إذ يقول عزّ  ولنبلوكم بشيء من الخوف والجوع ﴿: من قال يف قرآنه ا
.3﴾صابرين نقص من األموال واألنفس والثمرات وبشر ال

ارات احلالةإنّ  ا السبيل األمثل  إقناعه بالذهاب إىل طبيب : هو"مجيل"اهلستريية اليت مير 
ي جعله ميرض مرضا يصعب ما السبب الذخبايا وأعماق نفسه ،فيما يفكر ،نفساين يفتش يف 

ا  فقلبها مرض يؤدي بصاحبه إىل اجلنون ،معاجلته ، ومصدر احلنان والتعب تفقد كل مقومات حيا
.يأمل أن يتعاىف من شياطني تعّذب روحهمطعون باألمل ويف املقابل ابن 

.105الرواية ، ص ) 1( 
.127، ص الرواية ) 2( 
) . 155اآلية ( سورة البقرة ) 3( 
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" الفصام: "االنفصام -سادسا 

ملرض حدوث ميكن القول أن انفصام الشخصية حالة من املرض العقلي والنفسي، وسبب هذا ا
يكون املرض عبارة عن اضطرابات وجدانية وسلوكية وعقلية ولكن و قد ؛خلل يف وظائف الدماغ 

.تكون بصورة متفاوتة من شخص إىل آخر أو بصورة متفاوتة لدى نفس الشخص 

بن ا"مجيل"شخصية فمثال شخصية املراهق نلمح يف الرواية عبارات دالة على وجود انفصام لل
ال إىل كانت برفقة ابنها مج« ابنها وتريد معرفة سبب مرضه، حيث جند األم خائفة على "سعاد"

، هكذا كانت تفكر سعاد وهي تشعر ذب بشياطني روحه، املراهق املعدمشق الستشارة طبيب نفسي
وتارةابنا مطيعا ، حمًبا ألمه وإخوتهفاألم تالحظ ابنها تارة يكون ،1»أن قلبها متورم ويرشح دًما 

يتحول على إنسان قاٍس ، يتفوه بكلمات سامة ، قاتلة  بنربة حادة ، فيها نوع من احلقد والبغض ، 
عامل يعيش فيه وعامل غريب عنه نوع من االنتقام، نوع من الكراهية واملسرة فسليم يتخبط بني عاملني، 

مشيئة اخلالق، لكن وتعرتض على، أتتجرأ خطيئة حبق الذات اإلهلية الكاملةتعرف أن ما تفكر به « 
ا أن متنع هذا السؤال؟ خاصة وهي ترى ابنها احلبيب يتعب من شياطني روحه، تتفرج  هل بإمكا

.2»واالنكفاء عن كل فعاليات احلياة على عذابه يذله وحيوله لشخص آخر كئيب يفكر باملوت 

يشعر إنسان،آخراوولوجه يف عامل آخر جيعل منه شخصعن واقعه احلقيقي"مجيل"إّن خروج 
ا إىل مرحلتني أو مستويني« ، حيس بالفشل واليأس واالكتئاب بالقهر واحلرمان تقّسم سعاد حيا

تقاطع بني أوذ ال يوجد أي تشابه إ، تشعر بانفصام تاٍم واملرحلة بعد وفاته،املرحلة قبل وفاة زوجها
ا إىل الدهشة مما؛3»ت بعد وفاته وما صار كانت قبل وفاة زوجهابني املرأة اليتتاملرحلتني،  أدى 

ا على الولوج يف هذه املسرية احلياتية املر  يرة ، والتساؤل عن ما يدور حوهلا ، وما األسباب اليت أدت 
البكاء نوب « تأمني احلاجيات املادية ال غريالذي حيصر وظيفته يفحيث جند الزوج الالمبايل،

ا، وكنفسيا مؤقتانفراجا ااملفاجئة ترحيها وتعطيها  ن كل شيء على ماأن لتمكن من استئناف حيا

.23ص الرواية، ) 1( 
.26ص الرواية ، ) 2( 
.29ص الرواية،) 3( 
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انفراجا فنوبة البكاء املفاجئة تعتربها ،النفسية اهلسترييةرج من حالتهالعلها خت"سعاد"تبكي،1»يرام
ا دواء وفرتة نقاهة ا على عامل آخروكأ مل تكن األم املسكينة وال ابنها املريض بقادرين « ، خترج 

يف روح هذا اليتيم وجيعله راضطراب املزاج احلاد لدى املراهق، ما اجلرثوم الذي ينخهم على ف
فسعاد هنا تبحث عن األسباب اليت أدت بابنها إىل .2»ب روحه ذمبتليا بشياطني تعحقا متاما و نسم

يعمل على سحقه وجذبه إىل الوراء ، إنه يعيش، لقد وصفته جبرثوم ينخر جسده ،تسممه وعذابه 
فتارًة يكون جميل الشخص ذاته ال يعرف السبب ،لقد كره نفسه ونفر منها،حالة انفصام ، ف

ذان اآلبذال حتايصبح تائها يقول كالم فاحش، وفجأة ينقلب و نسجما مع عامله حمبا إلخوته وأمهم
لضجر يشعر با« ، وبنربة حادة مفزعة وخميفة إىل درجة خوف إخوته منه مساعه ، وبصوت عالٍ 

نه حيس إ... ل حالته بعبارة عقلي يؤملين، وبعد معاناة وحرية متكن من إختزاواالرتباك وبأن اللغة ختونه
ذا التعبرينبأمل، لكنه خيتلف عن أمل اجلسد ومل يعرف أمل الروح أل ، لكن ذهنه مرهق دوما ه مل يسمع 

املرض من أبيه ، إنه يعيش لقد ورث مجيل هذا .3»...مع الشيطان املتنمر بني فخذيهوحبالة صراٍع 
.حالة انفصام ، فهو وحيد ال يعرف حىت مواجهة املرض ، واستئناف حياته 

، الذي يتلفظ ويتفوه املنهار عصبيا"رياض"اثلة بشخصية ويف الوقت نفسه جند الشخصية امل
الوقت، مع ن خوفا عميقا وقلقا يكرب ويتعاظمبكالم غريب األطوار بفظاظة وفضاعة ، فهو يدف

اخلجل الشديدنوعندما تنتهي تلك النوبة العصبية يسرتجع رياض قواه العقلية ويسقط أسري حالة م
كان حيّس أنه مريض وحيتاج لعون ما ، ويشعر أن روحا جاحمة عنيفة تتقمصه ما أن يباشر نوبة « 

ق ، لكن تلك النوبة ، بل يعجز يف كبحها ومنعها من االنطالإيقافالغضب ، وأنه يعجز عن 
.4»خجله واعتداده بنفسه كانا مينعانه من طلب العون من والديه 

. 32الرواية ، ص ) 1( 
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مل يعد يفهم ، تكاد تفقده عقله فهو يتصرف تصرفا ال معقوال"رياض"وصل إليها احلالة اليت إنّ 
وعندما يستيقظ ، ، إال بعد برهةمىت وقع احلادث ، وكيف وما هي عواقبهأي شيء ، وال يعرف 

ا املرة األخرية يشعر  .باخلزي والذهول ، ويُقسم أ

االبن احملب للمال ، ويدور "سليم"األب العجوز وبني ابنه "جنيب"جيري حوار بني األستاذ 
: أستجمع قواي وأقول لك« أعصاب يرد سليم على ابنه احلوار عن خوف األب على ابنه وبربودة 

!!ال أملك اجلرأة ألعاتبك وأسألك أال تقلق على والدك العجوز واملبتلي مبصيبة،لكين قلقت عليك

"ليمس"يتخبط ،1»، أتركين أصارع شياطني روحيال تقلق علّي، ال تقلق ، اتركين وشأين : ردّ ي
م للمال أدخلته قفصا يعد يعيي ما حيدث أمامه ،ملإنه،ويصارع أفكاره ،وخوفه وقلقه فخسار

السر الذي خيبأه ابنها عن طريق الطبيب النفساين إخفاء حتاول سعاد و ،مظلما يصعب اخلروج منه 
دا وهو يسمى ذهان مرضه واضح جاطمئين سيدة سعاد ،« "إسكندر"الذي أرشده إليها احملتال 

ن التفاؤل املفرط مت ألن املصاب به يتعرض هلجماطب ،أو املرض ثنائي القهوسي اكتئايب ،
2»...املشاعر واألفكار ورغبة باملوت، تعقبها فرتات مهود واكتئاب وسوداوية يفوالنشاط الفوار

بينما سليم يصعد « ،حالة انفصام كلي فبدأ يتخيل صورا مقرفة مقززةأيضا"سليم"دخل 
لتلك الفصيلة من الرخويات ، الدرج تقمصه شعور أنه بزاقة، وأتاه إحساس مؤكدا أنه أقرب ما يكون

،  3»فرز خياله صورا مقززة ألحذية خشنة تدوس أكواما من البزاقات العريانة اخلارجة من دروعها و 
يا له من مرض يصيب العقل والنفس واجلسد جيعل اإلنسان خيرج ا أو صرصورا بن يتصور نفسه كلاك
.ن نظافة حالته املعهودة الطبيعيةع

اختار اهللا ابنها من ملاذا و ، و معرفة حقيقة مرض ابنها املراهقالطموح الذي يعرتي أم مجيل هإنّ 
يوجد مرض ما يطلق عليه قلق؟ تتساءل هل حقيقةالوف و اخلمل و األيصارع ل، ما ذنبه دون اآلخرين

لكن سعاد ال تسمح لنفسها « !، وما ذنب إخوته من تلقيهم الشتائم وحتطيمه لألشياء ؟الشياطني
يار  ل يف الضعف واليأس زادت سعاد مجيأمعن، وكلما بل تزداد قسوة وصالبة مع الزمن، باال
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ا يف معركة حقيقية بينها وبني الشيطان املتلبس روح ابنها ، قوة، ازدادت متانة وشراسة ، كما لو أ
، حيث  1»ت أيها املرض الذي يسحق ابين ، وإما أنن وجودها اختزل يف عبارة إما أناتشعر متاما أ

وال جمال لردها، يشعر أنه ،قبضة قوى خفية تذله وتسيطر عليهنه يفأيشعر« كان ابنها املريض
لقد هّز ،2»حترقه طوال الوقت إسكندر، وكانت صور عالقته مع مّتخم بالرذيلة، ومشبع باهلالك

، مل يعد يعي سوى األمل خفية، مسيطرة عليهأصبح يشعر أنه يف قبضة أيدي ، فكيان مجيلإسكندر
يار على درجة الغثيانوا ال حيتمل عقلك أن مجيل قد يقدم على قتل نفسه ، ألن « لقهر واال

عليه انفصام خيشىجدا رغم الدواء،وبأنه صارالطبيب النفسي قال أن حالته النفسية متدهورة 
.3»لشخصيةا

قد ّمخن بقتل و .نفصام الشخصية اإلقدام على القتلعليها مرضى امن بني النتائج اليت يتحصل و 
ا حالة مستعصية ، صع بة املعاجلة بالرغم من وجود دواء، نفسه باعتبار أن الطبيب ذّم حالته وقال بأ

، وحني جيلس يف غرفته تتأمل يشعر أن شخصا أخر يأكل بدال عنهفحني يأكل« ،فهو ال يؤثر فيه 
.4»يف املاضي أو حياول ختيل ملستقبل، تتلبسه مشاعر حيوان يف قفصٍ األثاث األبدي ، ويوغل 

يتصور األثاث ويشعر أنه شخص ، لقد بدأحالة تدهور يف احلياة"سليم"عيشها احلالة اليت ينّ إ
، ه، الكراهية والتذمر جتاه حياتالقهرفأحس بالعجز و ،قد سيطر املرض على قلب وذهن سليم، لآخر

حي الساكنة يف ، ورو يام الطويلة اليت مرت بعد وفاتكاأل« ا أية أمهية قيمةإن احلياة مل تعد هل
بأنين يف ، وشعوري املروع ، وامشئزازي من نفسيوعي كم أنا ضعيف وخاطئ وغري متزن، و اجلحيم

ألخالق يعد يفرق بني املانفصام وحرية فهوعيش سليم حالة ي،5»...فصام مع ضمريي ومبادئي
حماكاة عمى بصريته وأغلق باب العودة إىلأإسكندرحبه لالنتقام من ، إنّ والضمري واألشياء املادية
.الضمري ومراعاة األخالق
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سيمياء األهواء تندرج يف جمال السيمياء ،و تركز بدرجة أوىل : ، نستنتج أّن وحوصلة ملا ّمت ذكره 
ئية العملية،أال و هي العواطف واألهواء ،و تتمظهر هذه الىت أمهلت يف الدراسات السيمياالزوايا على 

هوى (،و أخرى سلبية ) هوى احلب ( األخرية يف دالالت و معاين موّزعة إىل شحنات إجيابية 
).ة الكراهي
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الفصل الثاني
البنية السردية الهووية

حيظى باهتمام الدارسني هذا ما جعلهمرموقة يف الدراسات السيميائية،ةحيتل اخلطاب مكان
تناولوا دراسة املعىن النصي وقدطرائقهم يف حتليله واستنباط مكوناته النصية، تشعب آراء الدارسني و 

؛ تعتمد على مكون سردي ومكون خطايب للكشف عن بنية سطحية: من خالل بنيتني منهجيتني
من العالقات تُنظم قيم املعىن ، وبنية عميقة تعمل على رصد مجلة املسارات السردية وحركة العاملني

.واملفهومي للبنيةالبعد املنطقي يف املكون السردي سعيا منها لتفجري

: الخطاطة اإلستهوائية-1
:وتقوم على العناصر اآلتية

: وضعية البداية-أ 

اية تحرك حتركا رزينا من الرواية تكانت ى ذلكعلا، وتأسيسلكل عمل فين بداية ووسط و
يوجز فيه ،رواية فصال كامال هو الفصل األول؛ مبعىن أّن الكاتب الروائي خيصص من البداية ثابتة

. يت دارت قبل أن تبدأ أحداث القصةاألحداث ال

، وهذا احلدث ال "الفعل"أو " احلبكة"غيري يف ة التعمليّ ئ بهاحلدث الذي تبتد« والبداية تعين 
اليت تنتقل البدايةدارسو السرد على أنّ لقد أّكد.ا يلزم أن تتبعه أحداث أخرىيتبع غريه بالضرورة وإمنّ 

قدم للسرد ، توالنزاعاإلثارة والتنافر نسجام إىل حالة حالة التوافق واالأومن النصمن اجلزء الساكن 
ا تثري عدة إمكانيات ، إن قراءة السرد تعين ضمن أشياء أخرى ، التساؤل قصدا ذا نظرة مستقبلية إ



البنیة السردیة الھوویة:الفصل الثاني

71

د الوترية النفسية للذات جنحيث ،شيء يف الروايةفالبداية هي أول.1»عّما سوف ال يتحقق 
.تصاعدةاملاالستهوائية 

، والكراهية والغضب يف نفسية سليمفالوضعية االفتتاحية يف الرواية تتمثل يف منو عاطفة احلقد
احلياة الروائيةويف احلقيقة، واقع املادة؛ دت نفسها ضحية هلذا الواقع الغامضهذه الشخصية اليت وج
ا على ربً ليجد نفسه جمُ ،تمنه على أموالهائالعجوز املسكني الذي وثق بلّص و مل تغدر به بل بوالده

كانحقد سليم االبنلكن، لق الوفاء واإلخالصفيه خلُ مواجهة عواقب ثقته املطلقة يف زمن ال وجود 
، فال شيء يغوي  إسكندروحقد على النّصاب حقد على الزمن، حقد على الوالد،:الوجهةثالثي

يار يار ثروته وضياعها وبالتايل ضياع حلم ،كاال يار الوالد يعين ا ، هذا يف امتالك املرياثاالبنفا
يار حّطم سليم وأثار غضبه وحقده وفتح أبواب كراهيته لكل شيء وقد كان انفعاله الضياع واال

ر اخلوف على ظاهرا على شكل تصرفات ال عقالنية من صراخ وحنيب هستريي ، كما ينكشف شعو 
حنجرته انفجرت« ملستقبلجلسدية واحلركات، خوفا على اباالنفعاالت ا" سليم"الذات االستهوائية 

ذلك كله جعل سليم .2»!ملاذا تتكالب علينا املصائب ؟: كان يصرخشبه باحلمم الربكانية،بكلمات أ
خارجية للحالة النفسية ات تعبري ل ردود فعله ماهي إالّ فكيتصارع مع عاطفة أقرب إىل اجلنون، 

ى والده، واحلقد على ، واحلقد علمييز بني مشاعر احلقد على الزمنمل يعد سليم«الداخلية للذات
على ميلك قدرة سحرية ، كنبات سام أن حقده يتضاعف ويتكاثر كل حلظة، كان حيسالنّصاب

سليم فطمعُ ،3»املنهار والده ور بالرأفة والرمحة علىاالمتداد والتكاثر، ومل يتحرك يف أعماقه أي شع
فتكاثرت األحاسيس احلاقدة د له القدرة على حتمل اإلهانات ،أعماه وجعله ينسى أن العجوز ال توج

.بية يف روحه من رأفة ورمحة وشفقةت لتغطي كل اجلوانب اإلجياامتدّ ة سليم و يف نفسيّ 
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ا الشعور باخلوف والقلق واألمل الطاعن الذي يسيطر عليه كلي"سليم"ينتاب الذات االستهوائية 
ا داية الرواية ُتظهر لنا سعاد على، فبكذلك جند شخصية سعاد.ثقبا يفر منهدون أن يرتك له  أ

هذه ،أبنائهاحلظة تفكريها يف مستقبليف داخلها إحساس باخلوف ،خوف كان حيضرهاامرأة صامدة 
مل «ينجح يف اخلداع واإلطاحة بسعادإسكندرب واالحتيال مرّة أخرىضحية النصالثانية كانت

لتسكنها مشاعر اخلوف والقلق ،1»إال بعد أيام من دّوي اخلرب يف املدينة إسكندرتسمع سعاد بفرار 
قد وسرقته ألمواهلا لتبدأ رحلة شقائها األبدية، فإسكندرفور مساعها لدّوي اخلرب يف املدينة، خرب فرار 

لكن ، لعمل ألجل راحتهم على حساب تعاستهاهدفها يف هذه احلياة هو إعالة أبنائها واكان 
الكهم قلبهاتورُ شعورها ب يار مل مينعاها من الصمود والتحلي من من التعب و ا و إحساسها باال

.بالقوة واملواجهة

ا عتها على الصمود والتحلي بالصرب والرضى أمّ ه ألبنائها شجّ كنُّ فعاطفة احلب الكبري الذي تُ 
عن اخلوف فكان نتيجة لقلقها على مستقبل أبنائها وخاصة ابنها مجيل الذي أثّر عليه احلدث تأثريا 

،الت انفعالية مرعبة وغري عقالنيةسلبيا ليدخل يف صراع مع نفسه ، مرض مستعصي جعله يعيش حا
انفعاالتة هكذا كانت بداية الرواية عبارة عن جسمي بسبب مؤثرات خارجيانفعاليصحبها 

للشخصيات الرئيسية فهي كلها كردود فعل هلذا الواقع ، واقع النصب واالحتيال واخليانة واخلديعة ، 
.فكان احلقد والغضب واخلوف والقلق مشاعر طاغية يف نفوس الضحايا

:ضطراباال–ب 

العاطفية بعد ذلك حتضر حلظة املأساة أو العقدة أو االضطراب، وما يهّمنا يف دراستنا اجلوانب 
بالتضاعف والتفاقم والتأزم " سليم"فتميزت عند الذات االستهوائية ضطراب العواطف واملشاعر ،اأي 

بينه وبني ف النّصاب فقط، حيث أن اجلّو تلطّ إسكندرعلى لعاطفة احلقد، ولكنه حقد منصبٌّ 
لكّنه ظّل معجبا بقدرة « والده وذلك أمال منه يف إجياد حّل ملشكلهما املشرتك ومصيبتها املشرتكة
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والده على االحتفاظ بعزة نفسه، إنه متماسك رغم هول الدمار الذي حلق به، ومل يتفوه بأيّة شتيمة 
على شتائم ابنه جعلت قلب فصمود الوالد وصربه.1»أو كلمات نابية، مثة مسو ورقي يف روح والده 

هذا األخري حيّن ويستطرد شبح القسوة واحلقد الذي يسكن كيانه كذلك متاسك الوالد أثار إعجاب 
وسرقته لسعاد إسكندركما أّن خرب نصب دوء والتفكري دون صراخ أو حنيب ،االبن وحثه على اهل

ده مل يكن املخدوع األول واألخري جعل سليم يتمالك نفسه كونه الضحية األوىل والوحيدة ، وكون وال
ليتطور حقد سليم على النصاب ويتضاعف ليصل بنفسية صاحبه إىل أفكار،إسكندرمن طرف 

، يفكر يف االنتقام إسكندرأصبح يفكر يف التخلص من احملتال ،شيطانية ومشاعر أكثر من حاقدة
مستقبله الزاهر الذي طاملا حلم به، واسرتجاع ما ضاع منه ومن والده واسرتجاع أمواله وثروته وبالتايل 

وبالتايل فمشاعر وعاطفة الكره واحلقد لدى سليم تطورت ملا هو أشد وأعظم من ذلك كله ، حتولت 
نتقام واالإسكندرمن حقد بسيط تصاحبه انفعاالت إىل تفكري هادئ وتدبري خلطّة حمكمة لإلطاحة ب

نفسية تالذي كان يعاين حاالر لسعاد ،البكيف نفسية مجيل االبنمنه،كذلك يظهر االضطراب 
هر يف شكل وتظ" مجيل " ور وتتصاعد الوترية النفسية عند الذات االستهوائية داخلية يف البداية لتتطّ 

ات ال إرادية من شذوذ وممارسة للعادة السرية وفصام مع الذات ، أّما عن نفعاالت عبارة عن تصرفا
كة ببصيص أمل من أجل أبنائها ، ت متمسّ ظلّ فقد،متواصلعاد فتحول خوفها وقلقها إىل عمل س

الكها من التعب وإحساسها فرغ«يارها التام الية حبالتها و فأصبحت تعمل وتثابر غري مبا م 
ا باال حديثها ، وتكرارمن وقت آلخر، والطبطبة على يدهبنهاام العن االبتستكفّ مليار ، فإ

ا واثقة أّن الطبيب  به وتّشل عذّ صه من األفكار السوداء اليت تُ سيساعده وسيعطيه دواء خيلّ ذاته بأ
ف عن ابنها املريض وتقف إىل جانبه وتسانده فّ فهذه هي عاطفة األمومة، فسعاد األم ختُ ،2»طاقته 

يارها التام  . وتعمل طوال اليوم ألجله وأجل إخوته غري مبالية بنفسها وبا
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:الصراع –ج 

هو الصراع الذي ينخرط فيه «بىن عليها الرواية يعترب الصراع من بني أهم العناصر اليت تُ 
الظروف املادية أو املمثلون، إّن املمثلني ميكن أن يصارعوا القدر أو املصري أو الوسط االجتماعي أو 

مع اع وميكن أيضا أن يدخلوا يف صر "الصراع اخلارجي"نخرطون يف صراع مع بعضهم البعض ي
، فهو حيدث بني ذاتني خمتلفني ، د انفعال بني الشخصياتولّ فالصراع يُ ،1»"الصراع الداخلي"أنفسهم 

فاإلنسان يصارع ان ،لإلنس، أو صراع بني الذات الداخلية مل كل منهما نوع من البغض واحلقدحي
.سلبية تؤثر بالدرجة األوىل بُكنِه اإلنسان أي عواطفه وأحاسيسهَقدره املشؤوم،احلامل لِصبغات

يصارع قدره فهو يعيش حالة إسكندربني الشخصيات البطلة ، فاعنيفايف الرواية جند صراع
يصّمم وخيطط للنهب افحالته امليسورة املعدمة جعلت منه شخصعصر املادة، خوف من املستقبل

ب واهرب"واالحتيال ، لتوفري احلاجيات املادية ، حامل شعار مفاده  سليم ، ، يف حني جند" ا
الذي قام إسكندرتصارع طرفني ، يصارع والده العجوز الذي خسر الورثة ، ويصارع السارق احملتال 

سليم جعلته يعيش حالة انفعالية داخلية بغض النابعة من فحوى صدرحلقد والفعاطفة ابالفعل،
يار عصيب أّدى به إىل التفكري بسريّة تامة يف االنتقام من  وخارجية ، داخلية متثلت يف إصابة سليم با

الُرذاذ من فمه أثناء الّسب و الشتم ، وخارجية متثلت يف الصراخ اهلستريي ، وخروج إسكندراحملتال 
.دون دراية فعل الفاعلد العجوز الذي ال دخل له ، لقد وقع عليه للوال

الشخصيات أو املمثلني جاء نتيجة للظروف املادية هالصراع الرئيسي الذي تدور حولسبب إنّ 
احملّبة يصارع زمن أو عصر املادة ، ويصارع املرض النفسي أو الذات االستهوائيةإسكندراملختلفة ، ف

على اقرتافها اجلرم املشهودللثروة واالمتالك ، الذات اليت أصبحت حتاور وختاطب نفسها لندمها 
وسيظل كل حياته ضحية معه املنومات ،وسقط يف حالة مستعصية من األرق الذي مل ينفع ...«

، غري الواعية للجرم حالة صراع ، صراع مع األهواء والعاطفة املتشنجة إسكندريعيش 2»أرق معّند 
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بعد استيقاظها من حلم ، ال تعرف الصحيح من اخلطأ إال حالة هستريية، لقد أصبحت الذي تقرتفه
، هكذا كان اجح ، نصاب سافل ناجح هذا هو أنانصاب ن« وجنده يعاتب ذاته ويلومها غري دائم ،

ب النفعاالت عنيفة متناقضة إسكندريشعر  قه ، صراع داخلي خيتنبوجود إسكندريشعر.1»وهو 
ل تسوّ إال أننا جنده يلفبالرغم من نشوة االنتصار اليت ُتذهب العق،لوالعق"العاطفة "صراع بني اهلوى

.تعاسة مل ينجح يف تبديدها هالعاطفة ، لقد هيمنت على مشاعر 

احملورية متجسدة يف شخص سليم ،وسعاد ،ومجيل ،فكل هاتهاتحني جند الشخصييف
األحداث تعيش ومتر مبرحلة صعبة مرحلة ختوض فيها مسار، اليت حترك بدورهاالشخصيات املمسرحة

".املالحبّ " و"ط التسلّ حبّ " وبني املوضوع"الذات "بني األهواء اهاته األخرية صراع

صاحب احلنكة والسرية احملتال،إسكندرو ارع والده الذي فّرط يف الثروة،يف املستقبل ،فسليم يص
مصباح "الالأخالقية من أستاذه املشهور لقد تعّلم هذه الدروس املتمرس على األدوار اإلجرامية ،

به وسرقته واالستحواذ على ممتلكاته، وأفكاره ،"السبع صراعا إسكندرعاش « إىل درجة الوصول إىل 
ده سرقة املال ، وذهوله من خيانته لسيّ نشوته وفرحه بمزلزال يف روحه بعد تلك احلادثة ، ومتزق بني 

، قد حيدث صراع بني نيتبني ذاتني متصارعافالصراع ليس بالضرورة  أن يكون واقع2»الذي يعبده 
إجابات للتساؤالت اليت رعة ومتداخلة فيما بينها تبحث عنالذوات أي أن هناك عواطف متصا

ورين خمتلفني، هذا ما بكل حذافريها ، وكأن الذات االستهوائية تعيش طتطرحها األعماق االستهوائية
.ستنكرة نادمة على ما فعلتمة وذات بَّ ، ذات هاوية حمُ "، سليم ، مجيل إسكندر"جنده عند 

جند ، ويف نفس الوقت " توفري احلاجيات املادية"، تسعى لتحقيق املوضوع "إسكندر"فالذات 
عدمت األخالق ، فال فلقد انتفى الضمري وأُ ا،على احلالة النفسية اليت آلت إليهذات حاقدة وباغضة

... ".ضمري ، أخالق ، إميان ، قوة " لفظة إسكندريوجد يف قاموس 
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ذات تصارع من أجل اسرتجاع ، "سليم "اوالذات االستهوائية اخلائفة من املستقبل وما خيبأه هل
.حتقيقه بعناء وصرب وصمود ، اسرتجاع ما ّمت الثروة

، طاحمة لتحقيق مستقبلد شخصية صامدة متحّدية للصعوبات، مصارعة لألهواءيف حني جن
فهي تريد العيش بسالٍم واطمئنان، راجية من ،اهادئا، فصراعها كان صراع"سعاد"شخص ، مزهر

.من خالل الدعوات إسكندرصارع تُ إذ ، اإلله حتقيق آماهلا، فصراعها عبارة عن أملٍ 

، لقد " مجيل " أنه قام باستغالل فلذة كبدها رّ باستغالهلا ، واألدهى واألمَ "إسكندر"لقد قام 
ا وإخراجها من " اليسوع" ه جسديا ومعنويا ، كان سالحها الدعوة والتضرع لإلله استغلّ  مبساعد

عيف فمرضه النفسي جعله ض" املأزق الذي وضعت فيه هي وابنها الذي أصبح يعيش صراعا داخليا 
س دنّ بأن السافل واملُ "على قناعة"أصبحت الذات االستهوائية مجيل لقد."االرادة وعدمي الثقة بنفسه 

كان "الشذوذ اجلنسي"لك فمرضه جلسد ، وجنح طبعا يف ذكانت غايته قتل الروح قبل اإسكندر
".بيدو اللّ "=" ال واعية "مسيطر على نفسيته ،فهي حالة نفسية ال إرادية 

فاجلانب النفسي يلعب دور فعال يف بناء الرواية، ، خارجي وداخليبىن على صراع فالرواية تُ 
كان « إذ فنجد مجيل يتجاذب أطراف احلديث مع كيانه " األهواء"و" احلدث"واملزاوجة بني الفعل 
يعيش صراعا داخليا  فجميل يعيش وسط دوامة مفرغة،،1»...ط يف داخلهوحش الغريزة يتخبّ 

وأكثر ما آمل مجيال أنه « كما صعب عليه االفصاح عنه ، يصعب على االختصاصيني عالجهشديدا
شلُّ اليت أملت بروح وكيان مجيل تركته يُ احلادثة املفزعة .2»...ة ألحدلن يتمكن أن يبوح بتلك املمارس
وخيرجهما من القرف والدنس اللذان وجسده" الذات"أجزاء كيانه يف أرضه ،ال يعرف كيف ينتشل

مبرحلة تكون حامسة ة واملضطربة مترُّ الوترية النفسية املختلّ الذات املستهوية صاحبة، تلك وقعا فيهما
دف بدورها إىل خلق  يف جمرى حياته، مرحلة عنيفة، تعيشها الشخصيات املمسرحة لألداء، واليت 

أحداث مشوقة ومثرية لسريورة احلكاية، فالشخصية وليد كة تتشابك األحداث من خالهلا، لتحب
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رواية وعدم اإلخالل الالنتظام فعالتعمل بدور جدّ "إسكندر"الشريرة املتمثلة يف شخص وذات 
ا " ادةعصر امل"ليه عصرنا آل إ، جّسد الواقع الذي واعي، الالّ عقليلالّ امنطقي ،، فدوره الالّ بتواز

باع العاطفة وانفعاالت تّ اة عن غري مباٍل للعواقب الوخيمة املنجرّ ، ياطاغءافالثروة جتعل من املرء امر 
للممازجة بني األفعال الرئيسي وجعلته العنصر نساناإلشعور يف ت جانب الالّ فالروائية استغلّ .األهواء

تمع العريب املعاصر جمتمع كثُر للتعبري عن واقع أواالنفعاالت" األحداث" ، فيه االحنالل اخللقيملّ با
الذات اإلنسانية تقطع شوطني أي أنّ ية ،واألمراض النفسية املزمنة ،جتماعية املستعصاآلفات اال

ارجية دورها متييز اخلري من وذات خ،خمتلفني متصارعني ، ذات داخلية مصارعة لألهواء واالنفعاالت
بالندم لقيامها بالفعل جند الذات اخلارجية املصارعة تعطف وتشعر، ويف بعض األحيانالشر

هكذا . ل عليها العريب بِ ئ واألخالق اليت جُ ة مناقضة متاما للمباد، وتفكريها بأفكار سوداويّ الشيطاين
ظ على دى يؤدي مهامه ودوره للحفاعنصر على حِ حتوي على عناصر خمتلفة كلواية ،هي الر 

.بني العناصر اليت تعتمد عليها يف بناء أحداثها فالصراع منساقها ،اتتسلسل األحداث وترابطها و 

: الحل -د 

ل إىل إذ ال ميكننا التوصُّ شكوكا فيها ،يف الرواية حلوال تكاد تكون منجد ف،احللا فيما خيصّ أمّ 
ائية ُمتكنّ  نا من معرفة مصري كل شخصية من شخصيات الرواية ، فاملعروف والواضح أن نتيجة 

مرحلة ما قبل النهاية ، تكون مرحلة حامسة ، حيث تنتقل انفعاالت الشخصيات مثال من هوى 
، فهو ليسيهمشكوكا فبني أيدينا نلحظ حالَّ اليتلكن يف هاته الروايةالكراهية إىل هوى احلب ،

ى لضرورة ما يسمد باولّ هذا الصراع سيُ أي أن هناك صراع،.1»النهاية.ناتج حل خيوط العقدة«
الشحنات الرواية، لكن الصراع وبالرغم منهذا ما يؤدي إىل اإلثارة والتشويق يفالعقدة واحلبكةب

ُ العاطفية  ائي، حيث  يمن مشاعر احلب السلبية اليت حيملها إال أنه يف األخري يتوصل إىل حل 
يمن انفعاالت هوى احلب على انفعاالت هوى الكراهية  والعطف على مشاعر احلقد والبغض، 

.بشكل مفتوح وغري حمددالنهائياحللّ حملّ إذ جند األمل حيلُّ ؛ روايةالوهذا ما ال نشهده يف 
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" ، سليم، مجيلإسكندر"على غرار الشخصيات البطلة " سعاد"د يف ذات األمل هنا متجسّ ف
منذ جناحه يف اهلرب « ايرى احلل يف اهلروب من الواقع املرير، واحلياة الضنكة اليت مرَّ إسكندرف

.1»... أنه صار إنسانا آخر ، وبأنه يعيش حياة إنسان آخر إسكندرحامال ثروة ضحاياه ، أحّس 
ضع فيه هو الفرار  وكان سبيله األمثل للخروج من املأزق الذي وُ الثروة ،إسكندرلقد سرق 

واهلروب إىل قطر ، هدفه العيش عيشة هنيئة ، ومسح تلك الصور من خياله فهو يسعى جاهدا إىل 
ك الصور من لكن هل اهلروب من هذا الواقع ،ومسح تل، ه ، و إدخال الطمأنينة إىل قلبهحتقيق مبتغا

!حقق له حقا السعادة ؟، سيُ خياله

. !؟لفقرية اليت تسعى إلعالة اليتامىواألرملة ا،ه شبح العجوزبالندم ، ألن يدامهإسكندرر ألن يشع

هل سيعيش حالة مضطربة أم هادئة ؟ كيف ستكون حالته النفسية ،

على املستوى سواء أكان ذلك، انفعاالتعيش توترا و"إسكندر"اإلستهوائيةالذات إنّ 
رغم نشوة االنتصار بانفعال وندمإسكندرلقد أحّس ،"سداجل،" املظهر"اخلارجيأو"الذات"الداخلي

.اخلوف جعلته مرتبكا نفسيا ومضطربا عقليا و فعاطفة الندم ، ب العقلذهِ اليت تُ 

الدائم هو متين املوت ، أيعقل أن فلقد كانت تفكريها ،" مجيل"اإلستهوائيةالذاتا فيما خيصُّ أمّ 
ائي للخروج من األزمة اليت وقع فيها ؟ يد جيُ الهأال يعترب هذا هروبا من الواقع ألنّ . !متين املوت حلٌّ 

اليت اجنّر عنها ة ،ر نفسها من احلاالت النفسية املكبوترّ ات لكي حتُ نان للذّ املواجهة وإطالق العِ 
مل يكن يعرف كيف يعرب عن حالته ، وال كيف يصف أزمته يف «نفسية مستعصيةالدخول يف أزمات

إّن الرواية ال تعرتف .2»...للغوية املستعملة لوصف هذا العمرالبلوغ إنه ال يعرف حىت املفردات اسنّ 
وكيف كانت وإىل .عّرب عن آالمها و مآهلا كل شخصية تُ و فالشخصيات طاحمة ،ائي،بوجود حلّ 

باغضة ، كارهة ، نادمة على ،ّبة هاوية للحياة ، إىل حاقدةمن حمُ عصر املادة ،ن آلت ، لقد غّريها أي
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تقطار األحاسيس واسْ اه املشاعر االنسانية املختلفة ،تنكعد النفسي يف اسْ ل البُ يتمثّ « .اوجوده
حيث بدورها مبراحل شّيقة ،الرواية رحلة طويلة مترُّ و .1»ا الشخصيات الروائية الوجدانية اليت حتسُّ 

. "احلل " تبدأ تدرجييا باالنفراجتتصارع الشخصيات للتشويق واإلثارة  مث 

،طنة نكة والفِ م احلِ فمروره بالتجربة النفسية الصعبة جعلته يتعلّ إىل أسلوب املراوغة،"سليم"جلأ
ة متاما حلياة  ، فسي، لقد استغل مجيل ومرضه النإسكندروالعمل يف سريّة ، أصبحت حياته مشا

ل إليه هو معرفة األسباب اليت تؤدي جبميل إىل املثايل الذي توصّ ، فاحللّ "احلل"ليصل إىل هدفه أي 
وجدت الذات ة،طاته السريّ ستعصية ، وإدراج هذه احلالة يف خمطّ ة مُ دخوله يف نوبات وصدمات نفسيّ 

ن طريق إغواءه ومعرفة نقطة أال وهو االنتقام منه ع،إسكندراحلل لإليقاع باحملتال " سليم"االستهوائية 
لكن هل ستقتله «: ضعفه ، جنح فيما صّمم وترك املهمة الصعبة جلميل ، وجند هذا واردا يف قوله 

لديه عشرات التقارير شخص ،شخص منهار ومدمر ومريض وقاصر شخٍص آخر ،بيدك ، أم بيدي
عتمات العصاب شخص ضاعت روحه يف ...مرضه النفسي وحماوالته لالنتحارالطبية تثبت

بالرغم من أنه .2»...ن تكون يدك اليت ستقتل الطفلواالكتئاب ، مجيل يا سليم ، مجيل ميكن أ
على ، إال أنّه السبيل الوحيد لكي يصُّب سليم حقده وغضبه ، ال أخالقي، ال منطقينحطّ تفكري مُ 

رجه من العتمة إىل النور ، لقد ريح سليم من املعاناة وخيُ هذا االنتقام الذي يُ ،إسكندرس دنَّ السافل املُ 
.هما لن يُنصفاه ا يف العدالة والقانون لكنَّ يلِ ر مَ فكَّ 

عترب ارتكاب جرما شنيعاً ، أال يُ حالا رب حقعتَ ، هل يُ "نتقام اال" يف إجياد احللن هل التفكري لك
ويلومه وهاهو إسكندريف حق ضحاياه ؟ فسليم كان يعاتب إسكندرأكرب من اجلرم الذي ارتكبه 

ريض املقدم على الفعل ، ومن هو الشخص الذي سيُ "اإلقبال على القتل" ؛يرتكب جرما فضيعا 
هذا عدُّ ، أال يُ "سعاد"، أكيد الكادحة كل هذال عواقبحمّ سيتومن ،" مجيل"مبرض نفساين خطري 
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عصر ال خري فيه، أصبح عصرنا يشبهوأُعدمت األخالق يفتفى الضمري ،، انْ اإلنسانيةظلما يف حقّ 
.، فاملادة طغت وعميت القلوب واألبصار العصر اجلاهلي

، ا األم الكادحة سعاد امرأة مؤمنة، أمإسكندر، وقتل مجيل ابن أخت "سليم"جنحت خطة 
الذات املتأملة نا جند ، إال أنّ اوالصدمات اليت مترُّ النكبات ، بالرغم من ة للصعوباتتحديّ صامدة ، مُ 

يتفتح األمل يف روح سعاد كل صباح ، كما « :ستسلمة ، فهي تردد قائلة الطاحمة لغٍد مزهر غري م
، بالرغم من احلالة املأساوية اليت تعيشها "ذات سعاد"جند بريق األمل يلوح يف األعماق.1»تنفتح وردة 

.إال أّن أخالقها متعالية ، فاإلميان ساطع وقوي 

جتد سعاد قوة « :ة ضحيّ امللفوظ اآليت نوعا من األمل والتفاؤل يف قلب األم الكادحة املُ وجند يف
.2»...ها العظيم له ميكن أن يشفيه وتؤمن أن حبّ باٍح بأن ُيشفى مجيل ، ويتعاىف ،األمل كل ص

املرء أنه ثل شعور تفكر سعاد أّن ال شيء يريح النفس ويدخل إليها الطمأنينة م« :ويف قوهلا كذلك
هذا ما جيمع الّناس ألمل اإلنساين واحلزن اإلنساين ،ا...ه ليس وحيدا يف حزنهوبأنمثل اآلخرين،

اوبتعبري آخر ،.3»بعضهم إىل بعض  ا تأمل سعاد حبياة مغايرة حليا ، الضمري اجلمعي يهزُّ من كيا
فاإلميان باإلله    ية اليت تعيشها ،ة واحلالة النفسوأخالقها السامية جتعلها تتمسك باحلياة رغم املعانا

.أعطاها القدرة على التحمل والصرب على املصائب " اليسوع"

فهي متعددة ،شهدت الرواية العربية املعاصرة تطورا ملحوظا إذ أصبحت احللول مشكوكا فيها
كان حله الوحيد اهلروب من الواقع وحمو إسكندربتعدد الشخصيات املمسرحة اليت ختدم األحداث، ف

وقع لته، يف حني جند سليم يضع حال حلالته امليسورة والفخ الذي الصور واألطياف اليت تتبعه من خميّ 
ويف املقابل جند الذات االستهوائية املنفعلة واملضطربة املريضة مبرض نتقام ،فيه والده العجوز أال وهو اال
، الثقة بالنفس وبكل من يدور حوله، لقد فقدواالبتعادناسب هو املوت نفساين خطري يرى احلل امل
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منفعلة أحيانا ، فنجدها شخصية هاوية ،"سعاد"لبطلة املتمثلة يف شخصالشخصية افيما خيصأما
، األحسن، فهي تتمىن حياة ناجحةآملة يف تغيري احلياة من األسوء إىلة للحياة،طاحمة للمستقبل ،حمبّ 

ما دامت تتحرك يف مدار احلب الذي ة أملثمّ ف، من العتمة إىل النورعاع أمل خيرجهايسطع منها ش
.للرواية فاألمل عند سعاد هو حلّ ل كل اآلالم إىل فرح ورقة ،وّ حيُ 

: وضعية النهاية –ه 

اية ، ويف هذه الرواية الكلّ  اية جد مؤسفة ،رواية وضعية بداية ووضعية  ولكن ليت بني أيدينا 
وم أوال بالتعريف بوضعية النهاية، إذ يقول سنققها وخبايا الذوات االستهوائية ،وقبل الولوج يف أعما

ع أحداثا تتب" النهاية"إن " الفعل"أو " احلبكة"دث األخري يف احل« :يف هذا الصدد "جريالد برنس"
، ويشري )النسيب(االستقرار وتؤشر حلالة من اث ،متبوعة بغريها من األحدسابقة عليها ، وال تكون

ائ" النهاية"دارسو السرديات بأن  أو الذي ميكن ( يا وحامسا بسبب الضوء الذي تسلطهحتتل موقعا 
تقوم بوظيفة القوة املمغنطة، واملبدأ "النهاية"إنّ .ى معاين األحداث اليت تؤدي إليهاعل) أن تسلطه 

وتكون وظيفة ن بني األشياء األخرى، انتظار للنهاية ،هو م)اوله تن( املنظم للسرد ، إن قراءة أي سرد 
.1»االنتظار وثيقة الصلة بطبيعة السرد 

ي عمل فين له بداية ، إذ ال وجود ألل لألحداث ، فلها دور فعال وبارزعن تسلسالنهاية عبارة
اي هيفاء "ويف هذا الصدد جند الروائية ه مغزى معني ، وعربة ملن يعترب ،فهو حدث أخري لة  دون 

تمع شخصيات رواية حقيقية تعرب عن الواقع املأساو التسرد على لسان "بيطار ي الذي آل إليه ا
؛أيوانفعاالت هادئة زنا كل من له عقل متّ يقتدي مغزى وفكرة معينة العريب ،هادفة إىل إيصال

.تكون احلالة النفسية مّتزنة ال مضطربة 
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من احملتال لعقول الواعية ، انتهت باالنتقامرم فضيع ال تكاد تتخيله وتستوعبه اتهت الرواية جبُ انْ 
، تفى الضمري، انْ النهاية تعيسة، كانتمساكنيسرقة ضحايا؛الذي قام بالنهب والسرقة إسكندر

.السلميالسالم والتعايشحملّ وأصبح القتل والتفكري يف سفك دماء األبرياء حيلُّ ،عدمت األخالقوأُ 

نتقام من الفاعل ، وجند لقد كان تفكري كل من سليم ومجيل واحد فكالمها يفكر يف عملية اال
لكنه أقسم أن هدفه يف احلياة بعد أن ّمت إنقاذه هو ... «يتوعد بالقتلهذا ماثال يف قول رياض الذي

الروحي فرياض الصديق .1»يف السجن ى من عمرهوبأنه مستعد أن يقضي ما تبقّ ،إسكندرقتل 
مصيبته وسبيله األمثل حللّ توأمه يستفيق من حلم اليقظة ،وجيد أعّز الناس يقوم خبداعه ،سكندرإل

والكالم القاسي خيرج ويف هذا الصدد جند االنفعاالت العنيفة.العمد لهد باالنتقام والقتلهو التوعُّ 
جعلت سليم يعيش حالة نفسية الغضب ، فعاطفة احلقد إىل درجة خروج الرذاذمن فم سليم

من ذلك اهلوى األّكال هل يتأمل أن يشفى «أصبح يعيش توترا عصبيا عنيفافلقد؛مستعصية 
أو يذحبه فاصال رأسه عن لوحشية بأنه خينقه ويطعنه بسكني ، وتلك اخلياالت اإسكندرمن باالنتقام 
ا عقليً وكأنه قد اُختلَّ تفكريا سلبيا ال منطقي ،يم يفكرتفاقم الوضع ، وأصبح سل2»جسده ؟

آخر ويف موضع ، ويسريها وفق ملا يهوى وحيبشعوري هو الذي حيتكم مسار حياته فاجلانب الّال 
ول أن يسبب له يتوّعد ويهدد باالنتقام من الفاعل ومن كل شخص حيا" سليم"ستهوية املجند الذات 

على موت حبيبته جعله نوي فإحساسه باألمل والقهراملعإذ جنده يلجأ إىل االنتقام األمل واملعاناة ،
يسلك طريقا ومنهجا خمالفا لالنتقام ، فكان سبيله األمثل هو الكتابة يف الصحف واجلرائد لكشف 

أليست كل مقاالتك شكال من أشكال االنتقام « املالية وأأصحاب السلطة بكل أشكاهلا السياسية 
األوىل: ين تذوق سليم األمرّ ،3»ماتت من نقص اإلمكانيات والفقر وأنت كنت متفرجا لصبية

معاناته صته مناليت اعتربها خملِّ " جنان"بيبة قلبه حلته، والثانية خسار "املادية "خسارة والده للثروة 
ا يعترب انتقاما د باالنتقام ،شخص وديعة ال تتوعّ يف حني جند .والكارثة اليت وقع فيها منهولكن مو
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ا سيكون مبثابة الشرارة اليت اندلعت لبداية طريق االنتقام من « لكن ما لن تعرفه وديعة أن مو
األمد ، فأخالقها أمرها حتما ، حىت وإن طال سيتدبّرأمرها لإلله الذي "وديعة"سّلمت »إسكندر
" مجيل "ية البطلة يف حني جند الشخص،فكار املوحشة ب على الصعاب وعلى األتغلّ ستالسامية 

رة ، أدت به إىل خروجه حاملة لشحنة عاطفية سلبية مؤثّ حبالة نفسية مضطربة ،شخصية فاعلة مترُّ 
نتحاراال، ففكرة االنتقام منعته من اإلقدام علىعن النطاق ووعيه حيث بدأ يتفوه بكالم خطري 

احلل األمثل لكي يتناسى ؛1»واإلقدام على االنتحاركاب محاقةووحدها فكرة االنتقام منعته من ارت«
عّد أيضا جرما يف حق اإلنسانية التفكري يف االنتقام الذي ي:هواإلنسانية تكاب جرمية يف حقمجيل ار 

مجيل يف ذاته الداخلية إصابةف2»إسكندروحني يدخل بطور اهلياج ، فإنه يهّدد ويتوّعد أنه سيقتل « 
قطب موجب وقطب سالب، والسالب يتغلب على : قطبني متناقضنيشخصية ذات جتعل منه
االستهوائية صاحبة الوترية النفسية املضطربة خول يف حالة هيجان جتعل من الذاتفالداملوجب ،

الفاعلة واحملركة " سليم"وترجع ثانية للتحدث عن الشخصية الروائية ومترُّ جلرم املشهود ،تتوعد بالقتل وا
وحقا مت القبض إسكندرة لإلمساك باليد اليت تأمل ك خطة جهنميّ نالذي حلسريورة األحداث 

مل يعد من شيء يف «الصغريإنه ابن أخته وشيُلُه ،إسكندروالتعرف على الشيء الذي يعوق سري 
ارة والغدر اليت جّرعها ، من جتريعه كأس املر إسكندرهذه احلياة يغويك أكثر من االنتقام من 

.جعلته يتحكم يف زمام األمور إسكندرمعرفة سليم لنقطة ضعف ف3»...للكثريين

، الصراع، "العقدة"فاألحداث مشوقة ومثرية، هلا بداية واضطراب،تطورت الرواية تطورا مذهال
اية، فو ل، و احلو  فهو العقدة حيث البداية تعترب افتتاحية للرواية،أما فيما خيّص االضطرابضعية 

بني الرواية أال وهي الصراع واألحداث فيما بينها، يف حني جند امليزة الرئيسية يفتتشابك الشخصيات 
للعقدة، ويف هذه الرواية جند هوى الكراهية، وهوى احلب، مما يؤدي بالضرورة إىل حل يعترب حال

إال الذات الكادحة ،كل شخصية تسعى لتحقيق مبتغاهاففيه، حل ال منطقي، ااحلل مشكوك
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ا تقع ضحية، راجية حتقيق مسعاها،آملةية فهي املضح" سعاد" تريد مأساوية جديدةاية غري أ
.املعاصرةالحنالل اخللقي للمجتمعاتااء الضمري و انتف: إيصال مغزى عام يتمثل يف

:البرامج االستهوائية -2

ويف حياة الشخص عاطفة )عاطفة احلب وعاطفة الكراهية(نيمتناقضتنياية عاطفترو الن تتضمّ 
يمن عل وتتكون العاطفة من جتمع عّدة انفعاالت « ى سلوكه كما جند عند بعض اهلواة غالبة 

ذا ب يرتبط مبوضوع خاص ،كتسَ وانتظامها املُ  ويدفع اإلنسان إىل القيام بأنواع من السلوك ترتبط 
افكل عاطفة تتحدد من خ1»املوضوع  عنهاوكل عاطفة تنجم،الل انفعاالت الشخص املعين 

ا  .انفعاالت منها سلوكات وتصرفات خاصة 

على جمموعة من احملطات اليت سنتوقف عندها لنخوض فيها يف الروايةويقوم الربنامج االستهوائي
.الواقعذات والكشف عن براجمهايفالونتعّرف عليها من خالل هذه الدراسة ولتحديد حتركات 

.التحفيز ،اإلكراه ،اإلقناع ،اإلجناز:إلستهوائي على عناصر و يقوم الربنامج ا

وهو:التحفيز -

حلوافز ، أو ؛ جمموعة من اNotif" احلافز " شبكة األدوات أو احليل الفنية اليت تربر تقدمي -1« 
" التأليف"النّصية؛به يستخدم أحد العناصراملربر الذي مبوجعلى حنو أكثر عمومية،

Composition ، ليفي توماتشفسكي بني التحفيز التألقد مّيزCompositional
notivation )والتحفيز الواقعي ،)احلافزري إىل جدوىالذي يشRealistic notivation

) الفين ( والتحفيز اجلمايل ،)مع احلياة وواقعيته، وصدقه د على تشابه احلافزالذي يؤكّ ( 
Artistic notivation )مركب -2. ")الفن " احلافز وفقا ملتطلباتالذي يربر تقدمي

وجتعلها مقبولة أو( لدوافع اليت حتكم أفعال الشخصياتالظروف واألسباب واألغراض وا

، دار الكتب العلمیة ، 1محمد رجب البیومي ، ط : علم نفس الشخصیة ، مر : كامل محمد محمد عویضة ) 1( 
. 139، ص 1996بیروت ، لبنان ، 
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احملّفز لغرض إقناع الشخص وسائل يعتمدهافالتحفيز عبارة عن حيل ، أدوات ،وعليه ،1»معقولة
.تدفع الشخصيات للقيام باألفعالوهو جمموعة من الدوافع اليت للقيام بفعل معني ،اهلدف

، ...ّفز شخصا أو حادثة أو مرضا وقد يكون العنصر احملالعنصر احملّفز أساليب خمتلفة ،فيستخدم
وختتلف احملفزات باختالف احلبكة املسّرية للعمل السردي ، تقود الفاعل للقيام بالفعل مسايرا أو 

ببات اليت أّدت إىل وقوع احلادثة قصرا وحتما ، أو املسفيدخل عنصر اإلكراه أي اإلجبار ؛مكرها، 
وهذا صناعة احلدث ،لتناعه واقْ الفاعلُخنوعلتتنامى الوسائل واألساليب واحليل وهذا ما يؤدي إىل

Narrative program ""الربنامج السردي" ويف مصطلح جرمياس،ه«:هوما يسّمى إجنازًا و 
يف " االجناز" ن كم، ويCompetence" الكفاءة " اليت حتصل على subject" اتالذ"لـ

ق أساسا فاالجناز يتعلّ .2»" باملوضوع "  " الذات " صال حتويل إحدى احلاالت ، والسيما اتّ 
ض بالذات ومدى تدخلها يف تغيري احلاالت لتصنع املوضوع وحنن من خالل دراستنا بصدد التعرُّ 

وظهور عواطف جديدة ّفزات اليت تؤدي إىل تغريّها ،يف الرواية ، و احملللعواطف واألهواء السائدة 
ا وتسيطر على دواخل الذات فتقوم باحلدث .على الذوات ، تتنامى وتتطور لتصل إىل ذرو

.برنامج هوى احلب،و برنامج هوى الكراهية: رواية بني برناجمني استهوائينيمنّيز يف ال

:برنامج هوى الكراهية-أ

ا شخصية  ، هذا األخري خيضع يف هذا الربنامج السردي لعملية "سليم"عاطفة الكراهية، جّسد
ا يعيش التحفيز والتطويع اإلستهوائي، سيطرت عاطفة الكراهية على نفسية سليم بعد أن كان إنسان

و جهد عيش السعيد دون تعب أف التواكل والغري مباٍل مبستقبله ألنه ألِ حياة ترف مّتزن العواطف ،
يار ، ليحدث انْ يُبذل قالب يف حياة هذه الذات ليتسّلل الكره واحلقد إىل قلبه عند إحساسه باال

ا، ليتغّلب جانب الشر واخلسارة نتيجة إفالس والده العجوز وزوال األموال والثروة  اليت طاملا حلم 
قابل قبوال –بطبيعته املزدوجة –واإلنسان « لتسيطر الشرور واألحقادنفسهعلى جانب اخلري يف

. 117قاموس السردیات ، ص : رالد برنس یج) 1( 
.144، ص ن . م ) 2( 
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. أو سيطرة الروح وضع سيطرة اجلسم على الكيان املمتزج ،: طبيعيا أن يّتخذ هذا الوضع أو ذاك 
﴿ وهديناه :تعاىلاهللا قال1»على استعداد للخري واستعداد للشر–بصورة طبيعية -أي أنه مشتمل

ّن أحّس كما لو أ« .هذه الصدمة والكارثة اليت واجهتهعاجزا من هول "سليم"ليقف 2النجدين ﴾
يء وانبثقت صورة شالل هادر جيرف كل شنزيفا صاعقا تفّجر يف دماغه ،وأحّس بقوة هائلة جترفه ،

العجوز ووقوعهيث أن سليم ُصدم فور مساعه خبرب إفالس والده ح3»يف طريقه عن خميلته النازفة 
إىل قلبه، حقد على الزمن، وحقد على النّصاب يجد احلقد طريقهنهب واالحتيال، لضحّية للسرقة وال

، واستنزفت كل ، حتطمت كل آماله، وحقد على والده املخدوع، فتحولت حياته إىل دمارإسكندر
ليّصب ب إحساسه جبسده حىتَّ غيِّ وانفعاالته الغاضبة تُ ت ردود أفعاله العصبية والعاطفية، فكانأحالمه

.سارة املال يف زمن املال واملادةغضبه على والده العجوز الذي اعتربه سبب اخلسارة العظيمة، خ

يار واخلسارة حتول إىل "يمسل"إّن إحساس  نفعال يظهر على شكل صراخ هستريي وضرب اباال
كان صوت سليم «زام االجوز حيلًة إال السكوت والذهول و يد الععلى الصدر وقسوة وأمل وما بِ 

نون من الكارثة كما لو أنه يرغب باختبار قدرة والده على عري يعلو ويعلويشبه اجل ، وبدا االبن ا
ر له ولو لربهة أنّه هو واملصيبة طالّتحمل ومل خياجله أي شعور بالرمحة على العجوز املتهالك، ومل خي

بغضب شديد ، كان يشعرإحساسهوالده أعمى بصريته وأفقده حقد سليم على 4»يتكالبان عليه 
يرى احلياة قامتة وإن كل ما فيها اإلنسان احلزين « أمل وخوف على املستقبل حيث أّن ؛وحزن و 

كل هاته األحاسيس ظهرت على شكل انفعاالت 5»يسبب الضيق واألمل ، ويشعره باليأس وامللل 
على اجلانب عصر طغت املادةسيطر عليه يف هستريية وحاالت عصبية متوّهجة لدى سليم ، قلق 

يار واخلسارة اليت تعّرض هلا سليم حّفزته ليكون مؤّهال للقيام بعمليات  الروحي، وبالتايل فاال

.338ص ،1993شروق ، القاهرة ، مصر ، ، دار ال10دراسات في النفس اإلنسانیة ، ط: ب محمد قط) 1( 
) .10اآلیة ( سورة البلد ) 2( 
.07صالروایة ، ) 3( 
.11الروایة ، ص )  4( 
. 148علم نفس الشخصیة ، ص : كامل محمد محمد عویضة ) 5( 
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ي حّفز الذات االستهوائية حمّفز مادالزمنكما جند أن رتويع والرتهيب،استهوائية عنيفة تّتسم بال
اوبغضارة وأحقاديشر مشاعرلى قلبه سيطر عبشكل تدرجيي لتسكنه أفكار جهّنمية وت" سليم"

، كتفكريه يف وفاة والده وانتقال أمواله إليه ، فاملال يف زمننا يعترب حمفزا لكل ظاهرة سّيئة ياطاغاوسواد
اته أو جرمية تُقرتف حيث أن سليم كان يرى يف أموال والده مستقبله الزاهر وضياعها يعين ضياع حي

جعل هذا ما جعله يطرد كل إحساس بالّرمحة أو احلب من قلبه لي، و و آماله ومستقبله وكل أحالمه
ا قسوة وغضب وأمل وكره ، فما الكره ه حني تنتابه مشاعر الكره لوالدهال يصدق سليم نفس«مكا

وهو يعرف يف حلظات هدوئه وتأمله العميق لنفسه أّن ...حيّسه جتاهه سوى حّبا باملقلوبالذي 
وهذه هي احلقيقة ، فاألمل 1»سوى تعبري عن أمله من زمن ابن كلب قسوته الوحشية مع والده ليست

الذي حيّسه سليم متّثل يف انفعاالت يف ظاهرها تبدو كراهية ولكّنها يف احلقيقة ليست سوى عواقب 
طبيعية ألحاسيس داخلية ، كما أّن تعرض سليم ألزمة اإلفالس هي السبب األول لكل هذه الردود 

اطفة الكره واحلقد وانفعاالت عاطفية وجسدية ، الكره الذي كان منصّبا على النفسية من تنامي لع
، فإفالس والده تسّبب فيه شخص من فئة اللصوص زمن وعلى النّصابني واللصوص خاصةهذا ال

قلبه ليخون الشخص الذي وثق كما يراه ضحاياه ، طغى الّشر على"إسكندرالنّصاب " والنصابني 
ويوظف ثروته جّيدا أنه يتاجر وجيين أرباحا فاحشة ،فاألب العجوز كان سعيدا« ه متنه على أموالبه واْ 
2»...ثقة مطلقة وأمتنه على أمواله، الشاب الذي وثق به إسكندرمع 

"اخلصم- 1« :،الشرير أي لروايةدور الشرير يف ا"إسكندر"لعبدفقوبالتايل
Autagonis" 2. الشرير ؛ عدو البطل القادر على إحلاق اإلساءة أو اقرتاف األعمال الشريرة-

ا الشخصية   " Roles" األدوار " احد  يف احلكاية ( الرئيسية السبعة اليت ميكن أن تضطلع 
عند Opponent" املعارض " وهو يعادل ( Villain" الشرير " ، إن عند بروب) العجيبة 

.16الروایة ، ص ) 1( 
.16الروایة ، ص ) 2( 
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، وعلى حنو أكثر حتديدأ ، Hero"البطل " ، يعارض ) عند سوريو Mars، واملريخ جرمياس
.1»أو تعاسة شخصية أخرى ) انقالب حظه ( يتسبب يف تعاسته 

فكان احملّفز األول واضطرابا على مسار حياة ضحاياه ،بفعلته السافلة أحدث انقالبا إسكندرف
كان جنون األمل والغضب قد « إىل كائن عدمي اإلحساس واملشاعر لطغيان احلقد على قلب سليم وحتويله

كست مالحمه حالة ذهب بعقله ، وصارت خطواته مضطربة ، ميشي متمايال ، ويداه ترتعدان يف جيبه، وع
، وملع هلب شديد السواد يف عينيه ، كان يتآكل من األمل والغضب والرغبة باالنتقام ، ...مإنسان مسمو 

أصبح هاجس .2»...عن شاب حمّطم باحلقد واليأسعة من فمه ، شتائم تعّرب روِّ شتائم فاحشة مُ ت فلتوانْ 
عن األفعال الناجتة « :والرذائل هي . كنته الرذائل واألفكار السوداويةعقل سليم وساالنتقام يدور يف

رفت القوة الغضبية احنراف القوى النفسانية ، عن الكمال والسالمة  لسيطرة إحدى قوى النفس، فإذا احن
ة عن فضيلتها العّفة ، أّدى ذلك إىل واجلنب ، وإذا احنرفت القوة الشهويّ ىل التهّورإعن فضيلتها أّدى ذلك 

: الشره ، أو االمتناع عن احلق اململوك ، وهكذا تنجم الرذائل عن احنرافات النفس ، وأصوهلا أربعة وهي 
لوالده وسطوته على أمواله إسكندروهذا ما حصل مع سليم ، فخداع 3»الشح ، واجلنب ، واجلور واجلهل 

الضحية اليأس والتشاؤم والتهّورة واخلدع واملكر وّلد يف نفسيّ ممتلكاته معتمدا الزيف والتحايلوكل
العريب، وروح التشاؤم االجتماعييرى أّن الزيف واخلداع انتشر يف املشهد " حممد عفيفي مطر " والشاعر 

:"حبلى كلمات : " واليأس تظهر من خالل قصيدته 

نحن في األرض شموس مطفآت 

نطفٌة لم تتمّش الروح فيها وعلى 

مائدة الموت فُتات

.209قاموس السردیات ، ص : جیرالد برنس ) 1( 
.142الروایة ، ص ) 2( 
، دار اإلبداع للنشر والتوزیع ، عمان ، 1طفلسفة الحب واألخالق عند ابن حزم األندلسي ،: اس حامد أحمد الدبّ ) 3( 

.140، ص 1993األردن ، 
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مذ مشى الخوف على هاماتنا ، ينفث فيها 

1يسرق الخضرة من أعماقنا يتركنا أرضا موات

تمع ، وتتحو  ، هوما ضيقا يتمّيز باحلقد والعداءل األخالق والفضائل ليصبح مفوعندما ينقلب ا
تمع الفاضل قد حتول إىل  ويبعث على النزاع والشحناء وينتهي إىل الفنت وسفك الدماء ، يومئذ يكون ا

.تنذر بشّر العواقب وأوخم النتائج طائفية ذميمة 

مشاعرها لتتغّري جند شخصية أخرى وقع عليها فعل التحفيز " سليم"إضافة إىل الذات االستهوائية 
توّلت والدته أمور رعايته وتوفري له ي فقد والده وهو يف سن التاسعة ،مجيل هذا املراهق الذوعواطفها ،

يعاين من اضطرابات داخلية نفسيةهذا ما جعله احلياة ، كان يعاين مرضا نفسيا ،وإلخوته مجيع ضروريات 
الشخصية السيكوبائية جمموعة من السلوكيات غري السوية اليت يصعب تصنيفها يف االضطرابات نتتضمّ «

م يتصفون  ّ ف صنَّ مبوت الضمري ، ويُ العصبية أو الذهنية ، يسميه البعض مبرض الضمري على اعتبار أ
م ضمن  تمع النعدام املسؤولية االجتماعية لديهم كما أ ويفتقد ،أنانيوناالضطرابات اليت تتعلق أكثر با

ذا االضطراب اإلحساس مبا هو صواب ومبا هو خطأ لعدم امتالكهم مقاييس خلقية ،  األفراد املصابون 
م دون اعتبار للمشاعر الصحيحة فهم يتحايلون للحصول على لذّ  والدة مجيل املريض سعادف.2»ا
و هذا ما زاد على مرضه حّدة ، ليتحول إىل إنسان النّصابإسكندرتعّرضت للسرقة كذلك من طرف 

فاته ، ليلتقي يف حياته مع سليم ويصبح األمل واحد و اهلدف واحد ، يف هذه عن تصرّ شاّذ غري مسؤول 
هل فقد « إسكندراللحظة يدخل الشيطان عقل سليم ليسّمم عقل املراهق وحيّفزه على االنتقام من 

يف اته املدفونة يّ خرج نِ يُ ه ُضعف مجيل ومرضه لهل يستفزّ !؟وابه حىت صار يتقبل فكرة اجلرميةسليم ص

م ، ص 1998، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، 1، ط1عریة الكاملة ، مج األعمال الش: محمد عفیفي مطر ) 1( 
.67، ص 66
–االضطرابات –التوافق –النمو –النظریة –المفهوم ( المختصر في الشخصیة واإلرشاد النفسي : نبیل سفیان ) 2( 

.188، ص ) اإلرشاد والعالج 
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وحتفيزه على االنتقام واجلرمية ،توّحد مجيل وسليم فكان هدف سليم الوحيد هو إغواء مجيل 1»...يهالوع
حقاده هي املسيطرة وبأنه طاط أخالقه مدركا أن رغبته بتنفيس أ، لكن سليم ظّل واعيا الحنْ بشهوة اجلرمية

. ذ حلمه نفّ ستُ النتقام ، ولديه األداة اليت مل يعد يف حياته من إغواء أكرب من إغواء ا

، من قبل لية التحفيز والتطويع اإلستهوائييف هذا الربنامج السردي لعم" مجيل"ات البطلة ختضع الذو 
سليم بغية تأهيلها مستقبال لعمليات إستهوائية عنيفة تّتسم باحلقد والتطرف والرتهيب ، حيث أن سليم 

أمل « ية القتل وليكون يده اليت تقتليف عملبهيستّغل ضعف مجيل ومرضه النفسي وشحنه قصد الزجّ 
اخرتق كل كل كلمة قلتها هي كالسّم الذيأنّ و!تعرف يا سليم أن حلمك سيصري هاجس مجيال ؟

... إسكندرتركته وهو ملتهب محاسة ورغبة ليقتل ابن أخت ... سيطر عليهاخلية من خاليا دماغه و 
حقنته بسم أفكارك ،مداليت البنار االنتقام مسحت لنفسك أن متأل اخلواء الذي يغمر كيانه 

ويالحظ أّن احملفز أو املرسل حياول حتفيز الذات أو الفاعل اإلجرائي بشكل تدرجيي ، عن 2»...ومضيت
.طريق اإلغراء واإلقناع الذهين والوجداين ، بغية التأثري عقليا ونفسيا وحركيا 

كرهه على كل هذه املشاعر ويُ "إسكندر"ربهوالقسوة لو مل جيُ مل يكن ليكون بكل هذه الوحشية "سليم"
ز الذي حّفز سليم لتنقلب حفّ بفعلته اللصوصية كان املُ إسكندراحلاقدة واألفكار السوداوية وبالتايل ف

ة التحفيز اليت مارسها مع مجيل الضعيف واملريض همّ ، ليستلم هذا األخري مُ ئةعواطفه من حسنة إىل سيّ 
اية املطاف إىل مبتغاه أال وهو إقناع مجيل باالنتقام من  حيتج مجيل سوى مل«إسكندرنفسيا ، ليصل يف 

نون  لشهر كي ُيشحن ، فبعد شهر من مساعه حلم سليم ، استيقظت املدينة على جرمية مروعة ، فا
ليتم فعل اإلجناز الذي قام به .3»ينتظر باص املدرسة برفقة خادمة لى طفلمجيل ابن سعاد أطلق النار ع

نه ، ليقتل ابن أخت هذا األخري النصاب ، بعد تيقُّ النّصابإسكندرمجيل بعد اقتناعه بضرورة االنتقام من 
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، ألن قتل الروح إسكندرفأراد من خالل قتل الصغري قتل روح الكبري البن اخته ،إسكندرمن حبّ 
.أصعب وأشّد من قتل اجلسد 

ْ توهذا ما حصل بالفعل حيث أّن مو  راف سليم حنْ كما أن اِ إسكندريار الصغري تسّبب يف ا
اية املطافمية اليت سيطرت عليه جعلته يفكر يف اجلرمية ليواألفكار اجلهنّ  االنتقام من "صل إىل مبتغاه يف 

." إسكندر

: برنامج هوى الحب –ب 

اتني هاويتني ، ذات تكره وحتقد على األفراد بسبب طغيان الفساد ذربنامج االستهوائييتخّلل ال
وى العيش يف سالم واطمئنانوذات حمبة للوتطور مذهل يف الظروف املادية ،واالحنالل اخللقي ، خري 

.راجية من املوىل حتقيق العدالة واملساواة بني اجلميع 

كارهة التطغى الذات ني الذاتني ، إذْ اتهليفاء بيطار نلحظ تواجد كبري هل" نازفة أحالم" ويف رواية 
يف حاملةكادحة فقرية امرأةالصدد جند ، ويف هذاة للخري والسعادةحبّ يرة على الذات االستهوائية املُ شرّ ال

إعالتهم ة ألوالدها، هدفها ، سعاد أم لطيفة حمبّ "سعاد"ّية، متمثلة يف شخصفحواها الطيبة واخلري للجميع
ينتهي اخلري باإلنسان إىل ما يسميه ،و ملصائب اليت تعرتضهابامبالية الو ، متناسية وتوفري احلاجيات املادية

وهو الصيغة السلبية للسعادة اإلنسانية، وتتصف هذه السعادة بأن قيمتها كامنة » طرد اهلم « ابن حزم بـ 
تحسانه، ويف طلبه، فلم ا استوى الناس كلهم يف اسْ تطلبت غرضً « ها ، وأن مجيع الناس يسعون إليهافي

تحسانه فقط، وال يف يستووا يف اسْ ملاس كلهمالنَّ أنَّ ا تدبرته علمت أجده إال واحدا وهو طرد اهلم، فلمّ 
م، ال يتحركون حركة امهمهم وإرادختالف أهوائهم ومطالبهم، وتباين اطلبه فقط، ولكن رأيتهم على 

سبيل ف1»عانون به إزاحته عن أنفسهم فيما يرجون به طرده، وال ينطقون بكلمة أصال إال فيما يُ إالَّ أصال 
، فالسعادة هي التعبري املطلق طرد األوهام واهلموم من نفسيتهاملرء لتحقيق السعادة هو التفكري جليا يف

والصفاء يف بعث السعادة هو احلبواملصدر الرئيسي ية وعن الذات الداخلية لإلنسان ،عن الراحة اإلنسان

.126، ص ألندلسي واألخالق عند ابن حزم افلسفة الحب: اس أحمد الدبَّ حامد ) 1( 
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فسليم يبحث عن عطف وحب والدته : إخل ، وهذا ما جنده جليا يف الرواية ...واملودة واحلنان والعطف
، ، أما فيما خيص هوى احلب فنجده متجذرا يف القلب العطوف اليت تركته فحدس األطفال ال خيطئ

، ومل أنا منهارة من التعبلة األوىل متنت أن تقول له و للوه« "سعاد"قلب اململوء باحلب والوفاء واحلنان،
، ، وشّعت عيناها باحلبِّ ، لكن املقاتلة الشرسة استنهضت قوة سحرية من أعماقهاأعد قادرة على التحمل

بالرغم من شدة 1»نته أّن كل شيء سيسري على مايرامومسحت بيدها احلنون على رأس املريض وطمأ
عاملة تبتغي من و كادحة، عاقلة متماسكةإال أننا جندها امرأة" سعاد"أملت بشخصرارة والفاجعة اليت امل

وى احلب  وراء تعبها وشقائها توفري املستلزمات املادية واملعنوية ألبنائها حاملة لشحنات اجيابية مفعمة 
ا جنحت يف إدخال شيء من « وجند حبها يتدفق ويري يف عروق ابنها البكر . والقوة الطمأنينة إىل يبدو أ

2»... يبدو أنه اخنطف إىل عامل النوم الرحيم يه وصار تنفسه أكثر عمقا وبطئا ،قلبه، ألنه أغمض عين

الة ال شعورية متتلكها القلوب الرقيقة  الرحيمة ، حفوق كل العواطف ، فهي عاطفة األمومة تسمو وترنو 
وقلق ، ولكن عندما يسند رأسه على صدر الرؤوفة ، إنه قلب األم ، فالطفل يكون يف حالة خوف وذعر

.اء واإلغماء أو حىت النوم العميقأمه حيس باألمان والراحة غلى درجة اإلغف

ة أسباب ، العطف واحلنان أيّ وجود هوى احلب هنا نشأ هكذا ، دون بىن عليهفعنصر التحفيز الذي يُ 
، مها ، إّمنا هي غريزة وفطرةبل املرء عليهما  غري مكتسبة يعمد املرء إىل تعلُّ مها صفتان معنويتان فطريتان جيُ 

إىل التأمل والبحث عن شيء " سعاد"قويا يدفع ذات ل بعدا استهوائيا ومرسال حمركا ثّ عاطفة احلب متُ ف
السعادة و « معنوي يسمى السعادة ، الفرح ، املرح ، البحث عن أمل مشرق ساطع يرنو إىل األفق والدليل 

، رور الداخلي الذي يكون باالعتدالمئنان النفس والسولكنها اطْ .عن سقراط ال تنجم عن شيء مادي 
ال تفقه 3»ه الناس من العادة سعادة ا يعدّ ىن واجلاه وحنو هذا ممّ سر اخلريات اخلارجية كالغِ والتحرر من أُ 

ا نوع من احلب اخلاصسعاد شيئا متلك العلم وال الصنعة وال ال « لكنها حتمل يف داخلها ويف طيا
ة بكل ال متلك سوى قلب كبري متشّبع باحلب ألطفاهلا، وبقوة قلبها اقتحمت العامل غري مبالي...املال
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باإلميان قويٌّ قلبها ممتلئ باحلب، 1»!باحلب؟ميتلكها قلب مشبعأيّة قّوة يوماتِ لْ هل ختيّـ الصعاب،
.ئهاواجه الصعاب من خالل دعاتُ ،آلمال، ممتلك للصربلواألخالق، حامل 

سوسا مادي ملموس ، وحمىل شيء، فنجد عاطفة األمومة ال حتتاج إفيما خيص عنصر اإلقناعأما 
ا عاطفة ختلق يف الكيان تلقائيا ، غريزة تنمو باستمرار ليللكي يدخل ويقوم بتح ، ال هذه العاطفة ، أل

، " النفسية االستهوائية الذات " يوجد حدٌّ حلدها وايقافها ، ال تقاس بوزن ، فهي نابعة من األعماق 
ا« ور حوهلا ذات هاوية حمّبة ألبنائها وكل ما يد كي تستمر كان على سعاد أن تبالغ يف تقدير تضحيا

ية، بل غّذت تلك الفكرة أعظم قيمة يف احلياة هي التضحمنت أنّ رحلة الشقاء الطويلة اليومية وآيف
ا واإلعجاب بقدوبالغت ا على االستمرار وجين املال ،يف تقدير ذا ا أّن اهللا يدعمها ر ومل تفقد يوما إميا

ولكن إذا كانت السعادة جتيء يف إثر « مهما كانت اآلالم اليت تعانيها 2»وبأنه ال ميكن أن يتخلى عنها 
هذا يب سقراط عنجيُ الفضيلة اليت هي املعرفة مبا هو خري فكيف نعرف أّن هذا العمل خري وذاك شر ؟ 

، فنحن نعرف اخلري بالضمري الذي هو الصوت الداخلي الذي َيهيب بنا أن أصال ثابتا لديناللخريبأنّ 
يعترب صوت ينبع من الذي الضمريمالعهو إالسعادة السبب الرئيسي لتحقيق ف3»هذا ونرتك ذاك نعمل 
يباغت قلب األم ، يذالصادر والالصوت اخلفيّ ، وهو )النهي واألمر(ة وميزة هي خاصيفيكونالداخل

عامل ل فيه عاطفي ، يتدخّ هو إقناع وجداينفاإلقناع هنا،، صوت األخالق هو صوت الضمري
املسكينة كانت تسامح « ّكنها من حتمل الصعوبات ، فالشخصية الروائية متتلك قوة خارقة متُ شعورالالَّ 

مع أصدقائه، االختالطويعود إىل املدرسة وإىل ،قويتأنّ ،وتنسى حني تراه وقد تعاىف فجأة فيستحمّ 
يم الذي وداء واجلحاأليام السض ما فاته من الدروس ، تنسى ويلتهم الكتب ، ويسهر حىت الفجر ليعوّ 

.4»عاشوه معه 

. 33الروایة ، ص ) 1( 
.35الروایة ، ص ) 2( 
.89، ص88، ص مقدمة في علم األخالق : محمد حمدي زقزوق ) 3( 
.40الروایة ، ص ) 4( 



البنیة السردیة الھوویة:الفصل الثاني

94

التسامح ، التعايش : موعة من الصفات احلميدة من بينهاطياته جمحيمل قاموس األخالق يفو 
األمان ، هذا ما جنده يف قلب الفقرية ماديا ، الغنية معنويا ، قلب احلنونة ، الشغوفة ، و، السالم السلمي

ا سعاد اليت حتمل يف داخلهصاحبة القلب العطوف على أبن " مجيل"ا حبا عظيما البنها البكر ائها ، إ
وقد كان سقراط  مؤسس هذا العلم ، « . ، الذي يعيش حالة فصام مع ذاتهاملريض مبرض نفساين خطري

على رأس القائلني بقبول أخالق اإلنسان للتغيري وذهب إىل أن تغيريها هو العلم ، فالعلم عنده هو 
، خاصة العالية تغّري جمرى احلياة من األسوء إىل األحسناألخالقف1»الرذيلة وهالفضيلة واجلهل 

تقّدم العجوز من سيارة « ا، وتعويض ما فاوز اخلطأزنة اليت ختطئ وحتب جتاأصحاب العقول املتّ 
، خبطى حذرة ، ووجهه يطفح باملودة واالبتسام ، كان يشعر أّن اهللا أكرمه يف أواخر عمره بابن إسكندر

دايا تعّرب عن عمق حمبته ابن يهديه وقته، يصحبه يف نزهات،إسكندرحمب ورائع مثل  يدلّله، يفاجئه 
كّن كل احلب للمحتال األستاذ جنيب يُ حرتام والتقدير ،جند الذات احملّبة احلاملة لال2»لهواحرتامه
الذي  أقنعه إسكندرصدره ، غري مصطنع ، عكس اإلرهايب نابع منحب عفوي ، تلقائي ،،إسكندر

. مزيف كان ساعيا وهادفا من وراءه إىل سرقة الثروةبّ حبُ "جنيب"

ا، إال أننا جنده حمبّ أخالقية اليت حيملهابالرغم من الصفات الالّ "إسكندر"حديثنا عن احلب جندويف 
عذابه األكرب كان فراقه البن أخته، الطفل املخلص الذي وحده ميكن أن ُيشفي « الصغريالبن أخته

، حنانا ورقة املرء ميتلئ حبا وعطفاجتعلالرباءة اليت تلعبها الطفولةف3»...من شياطني روحهإسكندر
احلب أعمى ، ألن احملب ال ينظر إىل من أحب نظرة « وبالرغم من قسوة الظروف املادية واالجتماعية

، وهنا ى عقله فيخضع العقل حلكم العاطفةفعاطفة احلب تطغة مدققة مبعثها العقل والتفكري ،فاحص
من احلقائق إال ما ل اإلنسان عن احلقيقة ألن العاطفة قد عطّلت احلكم الصحيح ، فهي ال تاخذضِّ يُ 

.4»ر كل تصرفاته وسلوكهيوافق هواها، هذا ما يعرب عنه مبنطق العاطفة ، فاإلنسان بعواطفه يربّ 
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ال يستطيع سليم الفرار من « اليت تدور يف ذهنهيتهرب من األسئلة "سليم"ويف موضع آخر جند 
1»!السؤال املستفز األبدي ، تفّضل أظهر حبك لوالدك هل مازلت حتّبه حقا بعد تفريطه مبرياثك ؟

مشاعره ، مشاعر احلب املتناقضة اليت حتوم على قلب سليم جعلته يتنّصل ويتهرب من حتمله ملسؤوليةف
هل ؟هل يقّدر احلب العفوي بثمنسليم ؟ هل أعمى املال والثروة قلب،هل طغى اجلانب املعنوي

للحب قيمة مادية ؟ ال توجد إجابات منوذجية صرحية عند سليم، ويف نفس الوقت جنده معاتبا لنفسه 
ي يسمو فوق املصائب مهما  ذق وتقول أنك حتبه ؟ أليس احلب احلقيقي هو الكنك أن تتشدّ أميُ «

أصبح يتسول سليموكأنّ 2»...يتعّهد اآلخر يف سقوطهي هو الذي كانت مدّمرة ؟ أليس احلب احلقيق
، ومن مثة يقوم بتوزيعها كما يهوى وحيب واملعروف أّن احلب هو الذي يكسر كل احلواجز العاطفة

غريزة مادية  أكانت أم معنوية ، العاطفة غلب على كل الصعوبات اليت تعرتضهويدّمر كل املصائب ويت
.بل عليهاد عليها املرء ، إمنا جيُ سلوك ، فطرة ال ممارسة يتعوّ ال

ا الربنامج ري ،واإلقناع والتأثبعد اختبار التحفيز القائم على التطويع  سننتقل إىل مرحلة ثالثة ميّر 
ا مرحلة اإلكراه ،اال ، ال قيةأي إجبار الذات الفاعلة بالقيام بأفعال وتصرفات ال منطستهوائي ، إ

ا جمربة ومكرهة على الفعل ، سواء أكان هذا الفعل  يعتمد على قدرات ذهنية يستوعبها العقل ، أي أ
أليس املال « الفعل قسرًا ذلك، أي أن الفاعل يؤدي"ازع النفسية الداخلية النو " ، أم نفسية "العقل"

ا حني هلّ ، أمل يذكربة عليه مباله ابنة خالته اليت كانت متحّب مفتاح السعادة ، أمل يشرت مصباح السبع 
مصباح "الثريّ ف3»!فنظرت إليه للحال نظرة َولهٍ ،صينية قّدم هلا عشرات األساور والعقود الذهبية على 

، فاملال أسلوب للرتغيب واجلذب ، لقد رفضته ابنة أسلوب اإلكراه للوصول إىل مبتغاهاستعمل "السبع
ب وسرق الضحايا متكن من حتقيق  خالته للوهلة األوىل ألن ظروفه املادية كانت صعبة ، لكن عندما 

.اء السعادة اليت ال تقّدر بثمنمصاحله وشر 

.64الروایة ، ص ) 1(
.65الروایة ، ص ) 2( 
.74الروایة ، ص ) 3( 



البنیة السردیة الھوویة:الفصل الثاني

96

دفع ملساعدة ، وهو حمب وكرمي ومنةلكن رياض يتمّتع بطيبة نادرة، فنظرته تفيض عذوبة وطيب
رء إىل درجة العيش يف القمم ، أخالق محيدة ترتقي وتسمو باملالطيبة، احلب، الوفاء1»أصدقائه 

مبجرد التلويح هلا من ... منبثقة انبثاقا ذاتيا كامال...نابعة من أعماق الكيان البشري«، وهيالشاخمة
العليا يف حياة " للقيم"رصيد ...ألحالم البطولة" يدرص"كيان البشريوإذن ففي أعماق ال.بعيد

، اال مكتسبا استحالته تكمن يف كونه فطريو ، كراه يف برنامج هوى احلب مستحيلعنصر اإل ف2»اإلنسان
متجسد يف برنامج هوى احلب، ولكن ليس باملعطى الذي يفيده فعنصر اإلكراه أما ، اال متعمداتلقائي

، لقد خسرت مصاغهاحّس كم حيّبها ،أ، بلكالم زوجتهلكن رياض مل يغضب من« هذا اللفظ 
جند ويف أثناء احلديث عن هوى احلب 3»...وكادت تفقد زوجها ، ومع ذلك فهي متماسكة وتدعمه 

.4»ه جتاهه سّ اجلارف الذي حتُ ترنو إىل سليم بنظرات متعبة ، لكن التعب مل حيجب احلبّ « "جنان"
قوة اإلميان جعلتها فبل قاومت حىت النهاية، لكنها مل تستسلم،ايكتسيها مرض خطري جدوإن كان 

فكرة االنتقام، كاد أن يفقد حب والده، وتبعد عنه و مرياثه و تغّري جمرى حياة سليم الذي فقد والدته 
مل تنهر مرة واحدة أمام سليم ، والنظرات احملّبة املشتاقة اليت «يفكر يف مستقبل زاه مليء باألمل والفرح

، تتعجب أن ت تشعر كلما حضر أّن روحها ُتسحق، كانق روحهازّ ها له كلما زارها ، ختفي أملا ميُ تبثّ 
ذات " جنان"الذات االستهوائية 5»...املهم أن تبتسم له، وأن ترنو إليه...هما ازداد قوة مبرضهاحبّ 

وحالوة احلياة ، فاعلة عملت على حتريك األحداث وتغيريها ، وزرع األمل يف كل شخص فقد طعم 
ا وروحها إىل عامل آخر  .ذات حمّبة ، عاشقة للحياة اليت خذلتها ، وأخذت كيا
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، كما غّريت جنان حياته من األسوء إىل األحسن ، "سليم"لقد سرى وتغلغل احلب يف عروق 
بإمتام ما ، لكن األقدار مل تسمح هلا جنان، وهذا ما طمحت إليه »احلب يصنع املعجزات « :يقال

.لة سليم من جديد يّ سعت إليه ، وعاودت فكرة االنتقام يف خمُ 

: وتقول أيضا 

اليت تتحمل بصرب شتائمه واعتذاراته ونوب لزوجته حبيبته الصابرة الرائعة ،وتفّجر شوق عاصف « 
.1»كل مرة حببها الكبري له، وتساحمه  اكتئابه

يوّلد التسامح والتعايش بني األفراد وخيلق نوعا الصرب اجلميل وللحبيب ،الوفاء للخليل ،للزوج ،
ىلعفاخليط الرفيع الذي يعمل ،وي أواصر احلب والثقة بني اجلميعفاألزمات تق،من احلب العذري 

رب تقوية العالقة بني الزوجني هي الثقة ، ويف الرواية وجدناه راسخا فوقوف زوج رياض معه يف حمنته أك
ويف الرواية اليت بني أيدينا جند ، ا املكانة العظيمة يف قلب زوجهاهؤ إىل احتالهلا وتبوُّ مما أدىدليل ،
نربة التحدي، ف2»، وإما أنت أيها املرض الذي يسحق ابينإّما أنا...«رللقدةمتحدي"عادس"يةشخص

، بالصرب واجلالء ، باحلب والتحملستنتصر عليهي لشيء داخلي يتغلغل يف األعماق،التصد،املواجهة
اريق يسري بقوة مندفعواطفها حب متدفّ  ّس بدبيب احلب يسري حت« فعة، كما جيري املاء يف ا

، وتدهور الصحة ثقل مهوم قلبهارغم ...فال ميكن أن يكون ومهاجيب ،على حنو عحتّسه حتت جلدها ،
ا حتس أن مثّة حالوة ا تعرف اجلواب / /...، وبأن اهللا أوجدنا يف احلياةالنفسية جلميل ، فإ أل

ا فاحلياة هي  األعماق رة يفعاطفة احلب متجذّ ، فبّ احلياة هي احلُ ، شعار األم3»احلببغريز
، يا ترى هل االبتسامة بكر يتعاىف واالبتسامة على شفتيهكان مبتغى سعاد رؤية االبن ال، فقد  والوجدان

ايتها وخيمة ؟ ما لشحنات اجيابية أم شرارات سلبيةابتسامة حاملةاليت تنبع وتصدر عن سليم   ،
.!سعاد يا ترى ؟ينتظرلذي ا
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اليت " ذاتال"هو الربنامج السردي لـ « يقابل عنصر الكفاءةهالقول أنميكنمرحلة اإلجناز يف
" الذات " سيما اتصال ، وال يف حتويل إحدى احلاالت " االجناز"، ويكمن "الكفاءة " حتصل على 

ا متتلك الشروط 1»"املوضوع "بـ  الكافية الجناز الفعل ، أي تنقل الذات إىل طور التنفيذ ، باعتبار أ
من الذات ، بفعل االنتقام "مجيل"ناع الذات االستهوائية الفاعلة يتبّني لنا أن الذات سليم جنحت يف إق

وأدخله يف حالة ية ،لقد أخرجه سليم من حالة مأساو اإلجناز ،، وهاهو مجيل يف طور "إسكندر"الشريرة 
وهي ترى املسكينة سعاد فرحت« ليهلقد أصبحت تعابري وجهه خمالفة متاما ملا اعتاد ع.منها أكرب

ني تسأله أين  وحع يف الشوارع ،ويتسكّ ويلبس ثيابا نظيفة ،صار يستحمّ مجيل ، وقد غادر قفصه ،
.2»ق هواءا نظيفاتنشّ كنت أ:كنت ، جييب ضاحكا 

غاضبة إىل ،، من شخصية سلبية كارهةيساهم هذا التوتر االستهوائي يف تغيري مسار األحداث
وى وحتب ، لكن حبها خيفي سرا شخصية وف  ، إنه شغعميقا ال يعرفه إال صاحب الشخصيةاجيابية 

ا تااالستقرار هلا ولعائلتهاو تبحث األم يف داخلها عن األمان ، بينما وحمب وهاٍو لفكرة االنتقام ئهة ، إ
وبأن مثة أمال بالشفاء ما دمت «لة يف نفس الوقت بريق أملٍ ، حاميائسة خائفة من تصرفات ابنها

حول كل أن احلب يلف كل شيء ، عندها تت–هو أن تشعر –ك يف مدار احلب ، مدار احلب أحترّ 
هوى احلب ينتصر رغم الوخز واملرارة والتعرض ألصعب املواقف احلرجة ، 3»...ورقة اآلالم إىل فرٍح 

.التحمل والصرب و ف بقوة اإلميان عرَ ينتصر لوجود قوة ثاقبة تُ 

، لكن ، كانت صدمةضربتها يف الصميممن احملتال "سعاد"طعنة الغدر اليت تذوقتها وجترعتها 
.باإلله م، بل قاومت المتالكها أمل ثاقبتستسل، الغنية معنويا ملالفقرية ماديا

، يع القول أن الربنامج االستهوائي، يستهوي ذاتني متناقضني، ذات هاوية حمبةومن هنا نستط
. وذات حاقدة كارهة لتعدد األسباب
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: النسق السردي وبناء األحداث -3

القّص ، بوصفها بنيات داللية حتمل تشكل الدراسات السردية ميدانا مهما يف كشف مجاليات 
ذا ترسم ، وتقدمي القصد الروائي ،ذه الدراسات إىل النتاج اإلبداعيقيما تعبريية وفنية ، وتسعى ه

، من خالل على لسان الشخوصواسعة لتضمني اإليديولوجيات للكتابة الروائية مساحة شاسعة و 
.سري تفاعل األحداث يف زمن ومكان خمصوصني 

: اءات الزمانية والمكانية الفض-أ

تشري داللة الفضاء « ففي لسان العرب البن منظور، اآلراء حول مفهوم الفضاء وداللتهتعّددت 
، سعتّ إوفضا املكان وأفضى إًذا والفعل فضا يفضو فهو فاٍض ،من األرض ،إىل املكان الواسع 

فرجته وخريه والفضاء اخلايل الواسع من وأصله أن صار يف ى فالن إىل فالن إذًا وصل إليه ،وأفض
أو ضاء تدل على املكان الواسع أو احليزمن خالل املفهوم اللغوي يتبّني لنا أن لفظة ف.1»األرض

.الوصول وبلوغ الشيء 

إلطار (املواقف واألحداث املعروضةاملكان أو األمكنة اليت تقع فيها«فهوا الفضاء اصطالحا أمّ 
 "Settingفضاء القصة"؛"Storyspace (مقتضيات السرد"و "Narrating

instances"،ت ، وفضاء مقتضيالسرد دون اإلحالة على فضاء القصةوعلى الرغم من إمكانيات ا
ميكن أن يؤدي دورا " الفضاء " فإن ،") أكل جون ؛ مث نام (" مة بينها أو العالقات القائالسرد ،

بينها ، أن تكون دالّة الفضائية السالفة الذكر ، أو للصالت القائمةهاما يف السرد ؛ وميكن للمالمح
وتؤدي وظيفية موضوعاتية ، وينيوية ، أو تكون أداة تشخيص ؛ فإذا توىل السرد راٍو على فراش املرض 

" عملية السرد"فقد نستنتج من ذلك بأنّه حيتضر،وبأّن عليه اإلسراع يفبإحدى املستشفيات 
Narration" بسهولة سرودايكون ، أن نتصور نّية ، وبإمكاننا ، فضال عن ذلكأن توافيه املقبل

كأن أروى من زنزانة ( ، Narratedفيها فضاء السياق السردي يف تضاد منتظم مع فضاء املُروى 
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؛ أو ُسرودا يكون فيها فضاء املروى ، والذي يكون ) يف سجن ، أحداثا وقعت يف فضاءات واسعة 
أبدأ السرد يف فيالدلفيا عن أحداث وقعت يف ( بالتايل أكثر أو أقل دّقة Narrationفيه السرد 
، أو سرود أتقّدم فيها األماكن العديدة اليت وقعت فيها األحداث املروية على حنو مفّصل ) نيويورك 

نس هو فاملقصود بالفضاء من خالل تعريف جريالد بر 1»تقريبا ، تبعا لوجهات نظر خمتلفة ؛ وهكذا
، كما املكان أو احلّيز باعتباره حيتل مكانا مرموقا يف البناء السردي ، وله وظيفة موضوعاتية وبنيوية 

أخرى ا، يف حني جند يف سروديردي قد يكون مناسب مع فضاء املرو يرى أّن فضاء السياق الس
يف مدن كبرية يف وقعتاي أحداثو ر كأن نيياق السردي متّضاد مع فضاء املرو يكون فيها فضاء الس
فهو احلّيز الزماين الذي تظهر فيه الشخصيات واألشياء متلبّسة باألحداث تبعا «مدن صغرية والعكس
يدل وهو2»ة الكاتب أو الروائي وحبساسيّ ة اجلنس األديب ،بالرؤيا الفلسفية وبنوعيّ لعوامل عدة تّتصل 

و رؤية يتناسب ونوعية اجلنس األديبه أحداث الرواية وفق ما على احليز املكاين الذي دارت في
.من خالل التعريفني السابقني نستنتج أن مصطلح الفضاء يشمل كل من املكان والزمانو .الروائي

: الفضاء الزماني : أّوال

فهو أحد أهم الركائز اليت يقوم عليها فّن القّص ،ميثل الزمن عنصرا من العناصر األساسية اليت 
أو ترتاجع ،ورل احلوادث والوقائع ،وعن طريقه تنمو وتتطفِبه ُتسجَّ ،العمل السرديتند إليها يس

.وهو األساس الذي تبىن عليه عناصر التشويق ،وتنكمش 

هذا األخري يضفي على النص رتبط السرد بالزمن ارتباطا وثيقا، إذ ال يوجد سرد من دون زمن،ي
، "Speed"السرعة " –ة العالقات الزمنية جمموع« زمنفال.طابع الكلية واحلركة واالنسجامالسردي 

ف واألحداث القائمة بني املواق–، إخل Distance" املسافة"، وOrder"الرتتيب الزمين " 

.182، ص قاموس السردیات: جیرالد برنس )  1( 
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Narrated" املروى" ،وDiscours" اخلطاب " و ،Story" القصة" املروية وسردها ؛ بني
.Narrating«1" السرد " و 

زمن ("ا املواقف واألحداث املقّدمة الفرتة ، أو الفرتات اليت تقع فيه« أنه زمن بـيعرف الكما 
والفرتة أو ،) Narrated time ،erzählte zeit" املروى"، زمن Story time"القصة 

، Discours time" زمن اخلطاب " (رقها عرض هذه املواقف واألحداث الفرتات اليت سيستغ
فالزمن هو الوقت الذي استغرقته أحداث الرواية ، erzählte Narating«2" السرد"زمن 

.وخيتلف من رواية ألخرى وذلك حبسب اختالف األحداث وتطورها 

. الزمن عنصر مهم يف الدراسات النقدية احلديثة ومنه تنطلق أبرز التقنيات السردية املتعّددة  «فــــ
ذا العنصر  املنت احلكائي ، لدى الشكالنيني / ، انطالقا من ثنائية املبىن ، البنيويالروائيوتأيت العناية 

لنتوّقف عند مفهوم املنت : -يف هذا الصدد –يقول توماتشفسكي . الروس ، منذ أوائل هذا القرن
ا، اليتموع األحداث املّتصلة فيما بينها، فإننا نسمي متنا حكائيا جمFableاحلكائي  يقع إخبارنا 

نظام حسبPragmatiqueإّن املنت احلكائي ميكن أن يعرض بطريقة عملّية . من خالل العمل
ا تلوباستقالل. بيب لألحداثسالنظام الوقيت وال:مبعىن : طبيعي ك عن الطريق اليت نّظمت 

يوجد املبىن احلكائي الذي يتألف من األحداث، أو أدخلت يف العمل،ويف مقابل املنت احلكائي،
تعّينها بعها من معلومات كما يراعي ما يتّ د أنه يراعي نظام ظهوره يف العمل،اث نفسها بياألحد

سكي مفهوم الزمن باملنت احلكائي أي جمموع املواقف واألحداث يف تتابعها الزمين ومربط تش، 3»الن
املتمثل يف املواقف واألحداث املرويّة تبعا فهي املادة األساسية للقصة، كما ربطه باملبىن احلكائي

.لرتتيب تقدميها للمتلقي

.198قاموس السردیات ، ص : جیرالد برنس )  1( 
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، أي زمن الكتابة )خارج النص ( يصّنف الزمن إىل داخلي وخارجي؛ املقصود بالزمن اخلارجي
، أي الفرتة التارخيية اليت جتري فيها زمن داخل النص: زمن الداخلي فهو ، أما عن ال-زمن القراءة –

، تزامن ضع الراوي بالنسبة لوقوع األحداثو مّدة الرواية ، ترتيب األحداث ،الرواية ،أحداث 
.زمن طبيعي ، زمن نفسي : وينقسم بدوره إىل زمنني .إخل ...الفصول األحداث ، تتابع 

:)األفقي ( الزمن الطبيعي 

: ان الطبيعة ، وله جانبهلذا الزمن خاصية موضوعية من خواص « من الداخليدرج ضمن الز ي
إسقاطا للخربة البشرية فالزمن الطبيعي مرتبط بالتاريخ ،ألن التاريخ ميثل،)الزمن التارخيي والكوين ( 

ا مدونّة يف نص له استقالله عن  على خط الزمن الطبيعي ، وهو ميثل ذاكرة البشرية ، خيتزن خربا
ما أراد أن يستخدم خيوطه يف عمله الفين ، ويشار عامل الرواية ، ويستطيع الروائي أن يغرتف منه كل

وجهة وهلذا الزمن اجتاه و ) اللحظة ، الساعة ، اليوم ، األسبوع ، الشهر ، السنة ( باأللفاظ اآلتية 
. أفقي تنطبق عليه حيوية الشخصيات يف رواية مستمرة حنو املستقبلطّ نظر إىل األمام ، متمثل يف خ

فصول وأعوام وما ينشأ من أيام وأسابيع وشهور و تالف الليل والنهار ،ين فيشمل اخأما الزمن الكو 
إّن .ويتجسد يف الوالدة واحلياة والشيخوخة واملوت من خالل تعاقب األجيال وسنني وعقود ودهور ،
يتجّسد بتحديد املدة ) الكوين والتارخيي ( أواله النص الروائي للزمن بنوعيهاالهتمام الكبري الذي 

.1»يت وقعت فيها أحداث كل رواية الزمنية ال

بني املراهقة ؛)املراهقةنّ سمرحلة (: على مراحل احلياة الثالث"أحالم نازفة"ّكزت رواية وقد ر 
مثلتها شخصية مجيل ، هذه املرحلة اليت تتميز بصعوبتها، ذلك أّن مجيل الضعيف نفسيا حتّطم عند 

كانت نوبة تنتهي «زالاليت كانت تنتهي به إىل االنعليواجه نوبات من األمل والغضب ،وفاة والده
، ليفقد فولة عادية مماثلة ملعيشة أقرانههذا املراهق الذي عاش ط2»عادة باالنعزال أليام يف غرفته 

الفضاء في روایات عبد اهللا عیسى السالمة ، مجلة أبحاث كلیة التربیة : بان صالح الدین محمد حمدي . م . م ) 1( 
. 206، ص 2011-06-09: ، ت ن 01، ع 11األساسیة ، مج 
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ذا الفقد مل يتأثر  ، ويف احلقيقة مجيللده يف السن التاسع إثر حادث سريوا ألنه معتاد على كثريا 
كان مجيل يف التاسعة من عمره حني تويف والده حبادث «ارقته أليام وأسابيع بل وأعوامسفر والده ومف

د أحّس أن السري املروع ، يف الواقع مل يتأثر عاطفيا مبوت والده ، ألنه كان معتادا على غيابه ، لذا فق
األبناء والد مجيل عن أسرته جعل ه فالزمن الطويل الذي كان يغيب1»موته هو سفر طويل طويل
، هذا احلرمان الذي تعّرض له مجيل امادي هلم ال معنويا، فكان مصدر يعتادون على العيش بدونه

ى نفسه منعزال عن ، فكان يعيش منطويا علحالة نفسية مستعصية يصعب عالجهاأدخله.خاّصة
كم من الليايل قضاها يبكي حبرقة «الالوعينية،سجينا حلالة ، يتصرف تصرفات العقالالعامل اخلارجي

وعقله يعّذبه بأفكار وخياالت الما نفسية ال تطاق ،آإنه يراكم 2»خجال من تصرفاته متعجبا منها 
.3»يعيش أيامه ملتهبا بالقهر« تدور كلها حول العنف واملوت 

ملالعطاء واجلدّ متثل مرحلة هذه املرحلة ؛جتسدت يف شخص سليم)مرحلة الشباب(وجند 
ذا امل أتيه على طبق العجوز وثرواته لتوالدهمنتظرا أموالعىن، إذ جنده يتواكل يف عمره،يفهمها سليم 

ك لما ميصدم بزواهلا وذلك من خالل إفالس والده وخسارته لكل ، ليُ من ذهب ودون أي جهد
بنوب عجيبة من املشاعر سليما األسابيع األوىل من املصيبة أدخلت« نتيجة تعّرضه للنهب واالحتيال

غى على قلبه مشاعر لتط4»، تنتابه حلظات من الشفقة العارمة على هذا الرجل املسكني املتناقضة
يربأ 5»تتتابع األيام ومشاعر سليم اهلائجة املتناقضة تصفو وتتحّرر من شوائبها « احلقد والغضب

فيتعّجب من قوته على ،قسوته مع والدهوأحقاده ، تنكمش روحه سليم يوما بعد يوم من مسوم 
.التحمل والصرب رغم خسارته ، بل يظّل متماسكا بإرادة احلياة واالستمرار 
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، كان يشعر أن النهار يفرتسه ، وما أن ة أدرك سليم أنه خسر مرياثهبعد أيام من وقوع الكارث
تار كيف حيره يف فراشهملصيبة ُيسمِّ من التوتر والفزع ، وثقل ايفتح عينيه حىت يشعر أنه سوف ُجين 

نفسية أزجت به إىل فقدان ، واأليام التالية ، لقد ُأصيب سليم بنوبة وصدمة سُيمرر ساعات يومه
، ينهشه الالشعور حّل حمل الشعور واملنطق، هم سبب تصرفاته الغريبة واخلرقاءفلم يعد يفالوعي ،

.والزمن الراهن إسكندرالغضب والندم واحلقد على 

ذي يف األيام األوىل من الزلزال ال« "األستاذ جنيب"فيمثلها) مرحلة الشيخوخة(أما فيما خيص 
سرقه وهرب، يف غدره،إسكندرواكتشافه أن هّز حياة األستاذ جنيب وأسرته، بعد خسارته كل ماله

، ألن رجال أو بانفجار شريان يف دماغهقد ميوت يف أية حلظة بسكتة قلبية، ، توقع أنه األيام  األوىل
عقل أنه ، ال يُ مّر يف حياته بالكثري من األزمات، و بسنوات ولديه ارتفاع يف ضغط الدمجتاوز الثمانني 

ت باألستاذ وأسرته املرارة من املصيبة اليت أملّ الشعور ب1»ميلك الصالبة والقوة لتحمل هذه الكارثة 
ُ ناه تومضان بربيق حيث أنم ومن حني آلخر كانت عيمثقال بأٍمل عظييبدو وجهه جعلت ب من ه 

ب متامايف اللحظات األوىل مل يس« ،ه لسنوات عديدةطرف شاب وثق ب ، توعب األستاذ جنيب أنه 
وحدة ة اليت أرسلها له اهللا ليؤنسه يفوالنعمصديقه،ابنه و الذي ظل لسنواتإسكندروأّن 

والذي فا ،األستاذ الشريف املكافح الذي عاش عمره متقشّ لقد خسر كل ما ميلك ، 2»شيخوخته
، فمن املنطقي أن ينهار والسبعني ليخسره كليا بعد سنواتوهو يف اخلامسة،حصل على مرياثه 

.ة لتعويض ما خسره ويعجز عن حتمل هذه الكارثة ، خاصة أنه لن ميلك الزمن وال اهلمّ 

) :العمودي ( الزمن النفسي 

خيتلف الزمن النفسي عن الزمن الطبيعي يف كونه ال خيضع ملقاييس موضوعية « :كااآليتيعّرف  
ومن هنا حيدد ها النفسية ووعيها لكل ما جيري ،بالشخصية وحالتأو معايري خارجية ، بل يرتبط 

ا دهورا ، فالشخص شعر بالساعة مثال ،اللغة دورا كبريا يف هذا التحديدسرعته أو بطأه ، ومتارس  وكأ

.89الروایة ، ص ) 1( 
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ألنه وكأنه حلظات،بينما ال حيس اآلخر مبضّيهاون حزينا أو يعاين من مشكلة ما ،طويلة عندما يك
ق وقوعها ، يف ذكر أحداث كثرية وطويلة ال يستغر ية جيدة ، وتكمن حقيقة هذا الزمنحبالة نفس

ار زمين حمدد ، قتصاص األحداث وجتميعها كلها يف إطايعمل على فهوسوى دقيقة أو دقيقتني ،
يف صور شىت تنقله لنا كالذكريات والصور والرموز واالستعارات هذا الزمن يف الرواياتويتجسد 

هلذا 1»، وهي انعكاسات للحقائق األساسية للعامل الداخلي لوعينا )مونولوج ( الداخلية راتواحلوا
الزمن الذايت مصاحبا للحالة النوع من الزمن حضور يف النص الروائي الذي بني أيدينا ، حيث يظهر

نصاب ناجح ، نصاب سافل « النفساملونولوج وحديث من خالل " إسكندر" النفسية للشخصية 
ب النفعاالت عنيفة متناقضة ، هي مزيج من إسكندرناجح ، هذا هو أنا ، هكذا كان يشعر  وهو 

ره 2» ... خوف إىل حد املوت ونشوة انتصار تذهب العقل  بثرائه الصاروخي "مصباح السبع"لقد 
بالذّل واملهانة ، بالرغم من جناحه الذي كان إسكندرتأّتى له من خالل خمالفته للقانون ، شعر الذي 

ينتظره منذ األزل ، إذ تنتابه مشاعر متناقضة مكونة من خوف ورعب ، وانتصار وجناح وقوة ، فاحلوار 
يقة الكامنة يف العامل حوار يعرتف له باحلق" إسكندر"الذات داخل الداخلي الذي يدور يف 

ن من اإليقاع بأقرب الّناس ، فالفاشل دراسيا متكَّ العلم والشهادةلقد انتصر املال والثروة على الداخلي،
. له واالستيالء على ماليينهم 

إىل كن للزمن أن يتحولصار إحساس سليم بالزمن خمتلفا منذ الكارثة ، كيف مي...«
والقبض عليه ، إسكندرينتظرون ظهور ،إسكندروضحايا "سليم "فالذات االستهوائية .3»...ءعب

هذا هو حال املرء عندما يريد إىل الوراء ،الزمن يرتاجع هذا االنتظار الطويل جعلهم يشعرون بأنَّ 
منكما هو، فإن الزمن يتغري وال يسري كاملعتاد يف نظره ، يف حني الزمن يبقىمعجزة مااحلصول على 
اجلهنمي، كيف كان يهيم يف ، وهو يتذكر العامغاص قلب سليم يف وحل اخلزي« حيث سريانه

.131، ص2003سوریا ،اب العرب ، دمشق ،الروایة العربیة ، البناء والرؤیا ، إتحاد الكتّ : سمر روحي الفیصل ) 1( 
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اسليم يسرتجع صور ف1»...غضب والقهر، منقبض املالمح، متشوها من الم الروح، متسمّ الشوارع
ل وذكريات للماضي التعيس الذي عاشه وهو يصارع الغضب والقهر واحلقد على النصاب واحملتا

.إسكندر

املاضي انطالقا من حلظة مفارقة زمنية باجتاه « :وهياالسرتجاع ة ة للزمن تقنيومن التقنيات املهمّ 
أو اللحظة اليت تتقطع عندها سلسلة ( استدعاء حدث أو أكثر وقع قبل حلظة احلاضر احلاضر،

وعلى الرغم غضبا شديدا ،لقد غضب جون "؛) يا لكي ختلى مكانا لالسرتجاع األحداث املتتابعة زمن
شرع يف الصراخ من أنه كان قد أقسم منذ عدة سنوات ، بأنه لن يستسلم لنوبات الغضب ، إال أنه

كن مل ي"جاع يف متتالية فاالسر ،"Amprhtude" سعة "لالسرتجاعات ، إن "يف بشكل هستريي
هلذه ابق استعداًداومع ذلك فقد قضت بضع ساعات يف اليوم السمبقدور ماري أن تواجه األمر ،

ويوجد نوعان من يوم واحد ،مقداره " مدى " ، مقدارها بضع ساعات ،"سعة "،" له" املواجهة 
ووظيفتها ملء فراغات " Completing Analepses" اسرتجاعات تكميلية : االسرتجاعات 

Repeating) تكرارية ( اسرتجاعات مكررة " ،وEllipses" الثغرات " سابقة نشأ عن 
analepsesتذكر " أو "Recalls، 2»وهي تقوم بسرد أحداث ّمت ذكرها بالفعل من جديد

الراوي تسلسل األحداث، حسب ترتيبها يف احلكاية، مث يتوقف راجعا إىل فاالسرتجاع هو أن يتابع 
سرده والغاية منه توضيح مالبسات موقف معني، حداث سابقة للنقطة اليت بلغها يفاملاضي، ليذكر أ

ويرتبط بالذاكرة الشخصية، ويتم حلظته احلاضرة ،يذكر أحداث سابقة عن احلدث الذي يسرد يفو 
استدعاء بعض املواقف والوقائع وجعلها تنشط يف نطاق احلاضر، كذلك هو أسلوب فين الغرض منه 

طوال ...«العمل القصصي بتقنيات فنية ومجاليةسدُّ الفجوات والثغرات اليت يوجدها السرد وإغناء 
ا قد تكون مصابة فكرت أ،مرة واحدة بأيّة لذة أو عاطفةسنوات عالقتها اجلنسية معه مل تشعر وال

فهذا املقطع السردي جاء ضرورة ليطلع املسرود 3»...تلك الفكرة، لكنها استبعدتبالربود اجلنسي
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ففي، قبل وفاتهعاد وعالقتها مع زوجهاأال وهي حالة س، لروايةله على أحداث وقعت قبل بدء ا
ا أرملة فقرية لتسرتجع ل نا وقائع مضت قبل بدء بداية الرواية قّدمت لنا الروائية شخصية سعاد على أ

البعد الزمين مرتبط يف احلقيقة بالشخصية ال بالزمن  « ، ففنا من خالهلا على ماضي سعادرّ الرواية وتع
وضوعي وأصبح منسوجا يف خيوط احلياة فقد الزمن معناه املأخذت حمل الصدارة ،حيث أن الذات 

.1»النفسية 

أساليب جديدة يف جتسيد الزمن من خالل التجربة "هيفاء بيطار"لقد استحدثت الروائية 
، فهو زمن ذايت خاص بالشخص يف حد ذاته ، الذي ال خيضع ملعايري خارجية ا املرءواخلربة اليت ميرُّ 

عناصر الزمن وقامت مبزجها ملقاييس موضوعية لذلك جلأت إىل املونولوج الداخلي ، وأدخلت و ال 
.بيان انفعاهلا وتفاعلها مع الزمنبالصور والرموز واالستعارات بغية تصوير الذات و 

الذي يتجه صوب Anachrony" املفارقة الزمنية " أحد أشكال « فهي باق تقنية االستا أمّ 
أو (، استدعاء حدث أو أكثر سوف يقع بعد حلظة احلاضرمن حلظة احلاضراملستقبل انطالقا 

لالستباقرد التتابعي الزمين لسلسلة من األحداث لكي خيلي مكانااللحظة اليت ينقطع عندها الس
)Anticipation , Flach Forward , Prospection : ( "ة لقد متلكته نوبة شديد

اآلن مل يفكر يف عواقب غضبه بعدمن الغضب ، وبعد أيام قليلة ، سوف يندم على ما فعل ، ولكنه
Extent/ Amplitude) اتساع ( واالستباقات هلا سعة ،) "ومن ّمث راح يشرع يف الصراخ 

ا تغطي مساحة من زمن القصة( يكون زمن القصة الذي تغطيه ( معني " Reach" وهلا مدى ) إ
ا الحظت شيئا  " ففي ملفوظ مثل " ): احلاضر" فة زمنية ما من حلظة على مسا مل يبد على حني أ

بضع " سعة" "يكون لالستباق " ،"وف تفكر يف املسألة لعدة ساعات ومع ذلك ويف اليوم التايل س
" الثغرات " التكميلية متأل الفراغات الحقة تنشأ عن ستباقاتيوم واحد، إن اال" مدى " ساعات و 
Ellipses اإلعالنات" أو " يف السرد ، أما االستباقات التكراريةAdvence notices فتسرد

، 1978مصر،ة األسرة ، القاهرة ،نجیب محفوظ ، مكتب» ثالثیة « بناء الروایة ، دراسة مقارنة في : قاسم سیزا ) 1( 
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، أي ن باألحداث املستقبليةالتكهُّ فهو 1»مسبقا أحداثا أحداثا سوف يتم ذكرها مرّة ثانية فيما بعد 
إذ تقدم األحداث ال كما ؛قبليةهي نوع من تلخيص األحداث املستو أن الراوي يستبق األحداث، 

يار ، فحني تلقَّ ال شيء يغو «د حكى فيما بعتقع وإمنا كما ستُ  ى سليم خرب إفالس والده، ي كاال
و أن نزيفا صاعقا تفّجر يف دماغه، وأحّس بقوة هائلة ، أحّس كما لحتديدا خسارته لكل ما ميلك

تستبق فالروائية،2»الل هادر جيرف كل شيء يف طريقه عن خميلته النازفة وانبثقت صورة ش،جترفه
ا العنيفة على نفسيّ بدأت احلكاية من الوسط حني تلقَّ ،داثاألح .تهى سليم الصدمة ، وتأثريا

يُعّد توطئة ومقدمة إنه استشراف للمستقبل إذْ لفكرة نوعا من االستباق الزمين ،لت هذه القد مثَّ 
ن مبستقبل ع حادث ما أو التكهُّ توقُّ لراوي ، غايتها محل القارئ إىل ألحداث الحقة تروى من طرف ا

.إحدى الشخصيات الفاعلة 

ألفكار إىل أن تصل مث تستدرج ا، إذ تبدأ حباضر ال نعلم ماضيه ،تفتح آفاق للقارئ هذه الرواية 
ت بسليم وأبوه وهنا جند الكارثة اليت حلَّ اخللف ،وحتكي عن املاضي ،إىل عقدة ما ،لكي ترجع إىل 

.يف حني جند شخص سعاد مستبق كذلك لألحداث رها النفسي واجلسدي على كليهما ،وأث،

بفاجعة ومأساة عنيفة أملت بضحايا ئ ، جند الروائية تبتدؤشر الدال على وجود هاته التقنيةوامل
ىل الالشعور، الوعي إىل إاملنطقي إىل الالمنطقي، الشعور ، معقولاملعقول إىل الالَّ ل ، لقد حتوّ إسكندر
.ر بشكل قوي جدا يف الرواية، اقرتن الزمن املاضي باحلاضالالوعي

باعتبار تأثريها املباشر واملهم يف من االستباق واالسرتجاع دورا بارزا يف بناء الرواية يلعب كلو 
.وترية السرد 
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تمعيطالعنا الراوي بالعنوان ليؤكد لنا أحالم " أحالم نازفة"عنوان الرواية ومن  الالمتناهية ا
ال ،الما ورديةفالفقري أصبح حيلم أحاملادة ،زمن املال والثروة ،عصريفوالالمتكاملة والالمعقولة 

.لألخالق يستطيع حتقيقها إال من خالل ابتعاده عن اإلله وانتفاءه للضمري وإعدامه 

:الفضاء المكاني :ثانيا 

على هذا اخلط ويصاحبه فإن املكان يظهرل اخلط الذي تسري عليه األحداث ،إذا كان الزمن ميث
إذ يرتبط هذا األخري باإلدراك احلسي للمكان ث ،فهو اإلطار أو احليز الذي تقع فيه األحدا،وحيتويه

، فإذا كانت الرواية يف املقام األول فّنا زمنيا يضاهي عن أمهية الزمنرية ال تقل كثريا أمهية كبالروائي«
ا من جانب آخر تشبه  املوسيقى يف بعض تكويناته و خيضع ملقاييس مثل اإليقاع ودرجة السرعة ، فإ

تقنية املكان مرتبطة ارتباطا وثيقا بتقنية نّ إ،1»الفنون التشكيلية من رسم وحنٍت يف تشكيلها للمكان 
درجة أنه يستحيل عزل املكان عن الزمان كما يستحيل تناول الزمان يف دراسة تنصبُّ ، إىلالزمان

العالقة املتبادلة اجلوهرية بني « وائي هذا ما يعرف بالزمكان الر ،على عمل سردي دون وجود مكان
الوثيق بني االرتباطف.Chronotope«2الزمان واملكان ، املستوعبة يف األدب استيعابا فنيا باسم 

عمدت ، إذْ الرواية هليفاء بيطار نلحظ هذاالتقنيات يّولد لنا فّنا منسجما ، متناسقا له أبعاد عّدة ويف
ة للتعبري عن هذا ما أفضى هلا بإبراز مجلة من الثنائيات الضديّ ل بني األماكن ،التنقُّ إىلالروائية 

، صاحب الفندق والطبقات الدنيا املنعدمة " مصباح السبع"االجتماعية مثل الطبقات العليا األوضاع 
لالذقية ، الذي يسافر بني ان السائق األكثر شهرة يف املدينةكا« إخل ...سعاد ، وديعة :رية مثل الفق

ة بالسفر ، إذ كان يقبض مثن املغامر صة أثناء احلرب األهلية يف لبنانريا خا، وقد مجع ماال وفوبريوت
األوضاع املزرية ليجمع كان أبو مجيل يستغلّ لقد  ،3»د املال على النساء ، لكنه كان يبدِّ إىل بريوت

.قانونيةغري الد حيصل له جراء هاته األفعالدها وال يهتم ملا قاألموال ، لكته كان يبدّ 
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ازية للتعبري عن احلاالت النفسية امل عنوية بشيء ويف موضع آخر جندها تستند إىل التعابري ا
... اليت تستحق أن يعيشها اإلنسانحياة الرتف هي احلياة الوحيدة كما لو أنَّ ... «مادي وحمسوس

1»، ويعجز عن اخلروج من سجن أفكاره اليت حتوم دوما حول عامل الرتف مهار روحه ويسمّ مِ رْ الثراء ميُ 

ألفكار إذ أصبح عامل الثراء هو املسيطر على ا؛عدمت األخالق يف عصر املادةلقد انتفى الضمري وأُ 
.والعقول

زمين ومكاين ما والسرد وهي األحداث اليت تدور يف إطارالروائي يتشكل من احلكاية ،فالنصّ « 
واخلطاب هو هو امللفوظ الروائي الذي يقوم به السارد سواء كان هذا امللفوظ مكتوبا أو منطوقا ،

حضوره يف كل عنصر ، وكل من الزمن واملكان له نه الروائي عناصر حكايتهضمِّ السياق اللغوي الذي يُ 
ضح يتّ و 2»الزمين واملكاين يف إطار هذه العناصر السردية : ، لذلك نعين بالشكلني من هذه العناصر

لنا من خالل هذا التعريف انتماء الشخصيات إىل هذه األمثلة، فالسارد ربط الشخصيات بأمكنة 
فاألمواج الغاضبة .ففي كل الروايات هناك انتماء للمكان،هلا عالقة بالضرورة مع الشخصياتمعينة

الصخور تظل صامتة بكربياء تتحمل و صفع صخور الشاطئ بلطمات متالحقة،تاليت ال تنفك
دأ ثورة املوج، و إىلالصفعات،  تضمُّ وس قزح، من قال أن هذه الصخور اليشرق قالسالم و يعمُّ أن 

ا والد سليمالروائية تصويرا رائعا للحالة اليت متيّ وضعت حيث ،3»!قلبا حنونا يف جوفها؟ ،لقد ز 
فعل األستاذ جنيب الذي مزال يعيشألمواج اليت تلطم الصخور، ورّدةفة واهت الغضب بالعاصشبّ 

ه صامد لكن،ألنه مثقل باحلب تلطمه الصفعاتيوما بعد يوم بقوة قلبه الذي ال يكرب وال يشيخ
دأ نار احلقد والغضب  ، ية لعاشتلو أجريت هلا عمل« من قلب ابنه سليممتحجر يف مكان إىل أن 

رى كم من الناس ميوتون كل يوم لعدم توفر شعر أنه قّدم هلا كل اإلمكانيات تُ وإن مل تنجح العملية سي
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حداث األ،1»...املشفى احلكوميوبقائها أليام يف املال الالزم والعناية الطبية ؟ أثناء مرض جنان 
وهناك من يعيش حالة بؤس عيش يف ثراٍء وعّز وفنادق فخمة،فهناك من يتصنع لنا مفارقات للحياة ،

.توفر املال ، فحالة جنان حالة مستعصية حتتاج للمال الالزم للعناية وفقر مفقع ، لعدم 

، امرأة مكافحة مجيلة بديعةل لوحة أمّ ه يتيشعر سليم وهو يرشف القهوة مع سعاد يف املطبخ أنّ «
ا 2»...عظمة هذه البطلةبا، شاعر شةبل صار فعال ينظر إليها كلوحة مدهبصرب، بالرغم من انشغاال

سليم عند أوغنية معنويا، تفاجة فقرية ماديايف املطبخ ، وحالتها املأساوية املزرية إال أننا جندها امرأ
.أنت عظيمة يا سعاد : رؤيته هلذا الوضع إىل درجة قوله هلا 

املطبخ ، املدرسة،الصخور،الشاطئ،ن الالذقية ، بريوت،لبنان،آسيا ،اية متعددت األماكن يف الرو 
ت األثري فهذا البي.عن احلاالت النفسية يف شكل حمسوسالتعبري : ية لعدة أغراضئالروالقد استعملتها

للمكان أمهية كبرية ، ودور فعال يف ، فكانحيمل الذاكرة والتاريخ والرتاثإذأمجل بيوت الالذقية،هو 
يساهم يف ائع دون ذكر أماكن وقوعها ، كما بناء النص الروائي إذ ال ميكن سرد أحداث أو ووق

. من احلركة على الرواية إضفاء جوّ 

:ساقها ترابط األحداث واتّ : ب 

:برنس احلدث بقولهيعّرف جريالد 

ي ذففيه تنمو املواقف وتتحرك الشخصيات ، وهو املوضوع ال" احلدث أهم عنصر يف القصة « 
تدور القصة حوله ، يعتين احلدث بتصوير الشخصية يف أثناء عملها ، وال تتحقق وحدته إال إذا أوىف 

كبريا هتماما  يتطلب من الكاتب اببيان كيفية وقوعه واملكان والزمان والسبب الذي قام من أجله كما
تدور ، و بة ترتيبا سببياتكون أفعاله مرتّ ف3»بالفاعل والفعل ألن احلدث هو خالصة هذين العنصرين
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مع ، وصراعهاه األحداث على كشف أبعاد الشخصيةتعمل هاتإذْ أحداثه حول موضوع عام،
.وثيقااالقصةوالرواية ارتباطصر فهو احملور األساسي الذي يربط باقي عنا،الشخصيات األخرى

وذلك تبعا لثقافته ورؤيته الفنية،األحداث قد يلجأ الكاتب إلحداهاوهناك عدة طرق لعرض
تبدأ إذْ ة؛ التقليدية القدمياملثالية املعتمدة يف الرواية العربية املعاصرة طريقة خمالفة متاما للطريقةوالطريقة

بتصوير التأثري الصاعق العنيف للحدث الذي بدوره األحداثاحلكاية من منتصفهناهيفاء بيطار
يار فحني تلقى سليم خرب إفالس والده حتديدا « "سليم"زلزل كيان بطل الرواية  الشيء يغوي كاال

جترفه وأحّس بقوة هائلة اعقا تفجر يف دماغه،صخسارته لكل ما ميلك أحّس كما لو أن نزيفا 
ع أحداث من خالل تتبُّ و ،1»ل هادر جيرف كل شيء يف طريقه عن خميلته النازفة شّال وانبثقت صورة

يف مساق تعترب هذه الرواية منوذجا ناجحا اء بيطار قامت بالبدء من النهاية،ضح أن هيفيتّ ة الرواي
.رةصالرواية العربية املعا

يار يار عصيب وجسدي مّس الكيان بدأت الرواية باال بأكمله ، كان سببه خسارة الثروة يف ، ا
فمنذ هذه اللحظة تنتشر الشرارات ودوائر االرتباك الفضيعة .عصر يصعب فيه توفري احلاجيات املادية 

" إسكندر"حداث بالسرقة والنهب، لقد سرق ز حياة سليم وتقوضها، بدأت األالصامدة اليت ستهُ 
كان األب يهّز برأسه ببطء «ثمانني عاما وهربربعة والالنصاب كل ما ميلكه والده العجوز ذو األ

، متأمال خببل ورا من هول ما حّل له وما ينتظره، مذعنهمشلوال ومنهارا حتت وابل الصراخ اهلستريي البْ 
بة ، مرتّ األحداث متسلسلةتبدو ف2»أن يكون هذا املشهد جمرد كابوس بانسحاقه وفداحة خسارته 

غضب من اهللا ، زأر سليم وقد أفقده جواب : خرج صوت العجوز من أعماق روحه « ترتيبا نسبيا
إسكندرغضب من اهللا ، وما عالقة اهللا باملوضوع ؟ أنت وثقت باحليوان : والده آخر ذرة من صوابه 
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الكاتبة .1»، ونقول أنه غضب من اهللا كان عليك أن تقدمها يل منذ سنواتوأعطيته ماليينك اليت  
.، وما اإلجراءات املعتمدة لتحقيق العدالة قمفهوم العدالة اإلهلية ، كيف ُتطبَّ ث عنهنا تبح

، لكننا نلحظ االحنياز إىل األب احملطم نفسيا وجسديا من طرف تدور األحداث يف الرواية
بنه ال األب الاطفة اليت حيملها ويكّنهاالروائية ، فبالرغم من وخز املرارة واملعاناة إال أّن الوجدان والع

2»...صةتفحِّ نظرة مُ ،امهته عواطف قوية غريبة حنو ولده، كان يتأمله كما يتأمل لوحةود« توصف

نجد األب يبحث عن التفكري وطلب املغفرة من االبن نفسه فاالبن حياسب والده بالرغم من عدم ف
نزن أي مادة أخرى يف ثلما سب بامليزان موحيُ ض وَّ حب يقسليم ألبيهحبّ ، إنّ ته بذلكأحقيَّ 

.حياتنا

لقد واجه العجوز الذي جتاوز عمره األربعة والثمانني عاما ، هذه احملنة الساحقة بالرجوع إىل 
ه من الغطرسة اليت وقع فيها ، ويطلب منها العون ومحايته حين إىل األم العطوفةالطفولة واألمومة ، إنّ 

واعيةه يبعد عنه تلك االنفعاالت العدوانية الالّ إن،هذا احلنان له شرارات إجيابيةابنه،
ا3»وصل العتبة ،ترك طفولته خارجاوحني«عوريةشالالّ و  من قبل الروائية حملة شعرية عالية مستدرجةإ

ا كل املكوناتإشارة مهمة لعالقتها بالطفولةفهي ا، أوهامها، آماهلا، (البشرية اليت حتفظ  ذكريا
ا ا وإحباطا اة وبشاعخيبا ).حرما

الذي اعتربته هدية إسكندراخلرب يف املدينة ،إال بعد أياٍم من دويّ إسكندرمل تسمع بفرار «
سعاد ضحية من ضحايا ،4»ى احلياة يف رحلة الشقاء األبدية اليت تسمّ من القدر ليدعمها ويساندها

تمع العريب لكي تعّرب عن الوضع االجتماعي املأساوي الذي ختريتلقد أُ ،إسكندراحملتال  آل إليه ا
ا تُ الراهن ، عن احلياة حبكمة فلسفية حترك جانبا عّرب واجلانب النفسي احملتكم بالعامل الالشعوري إ
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ئي من الردود الفعلية واستجابة للتساؤالت املرتبطة بالكون ، لقد اعتمدت الروائية يف بناء متنها احلكا
ا تعتمد على لغة شعرية ممزوجة بعذابات اإلنسان املقهور الذي ال جيد ،عن الواقع عربِّ على لغة تُ  إ

، العصرعن هذاع الكلمات واحلروف لكي يعّرب يعرب عن حاهلم إال الكاتب املبدع ايل يبتد من 
بن سعاد ، إذ جند شخص مجيل ارات الروايةفهي جامعة ملساألحداث متسلسلة ،والكوارث متعاقبة،ف

.فهو خائف معّذب بأفكار سوداوية ،

يار،املرأة املقاتلة ال تسمحذههو  ومل تسمح لألقدار بالرغم من التعب الذي يعرتيها ،لنفسها باال
ا على املقاومة وإعالة أبناءها ، خاصة بعد وفاة األب الذي كان مهه توفري احل اجيات أن ُتضعف اراد

بني كان السائق األكثر شهرة يف املدينة الذي يسافر«قيق ملذاته وشهواتهوحتية ال أكثر وال أقل ،املاد
، إذ كان يقبض مثن املغامرة صة أثناء احلرب األهلية يف لبنانوقد مجع ماال وفريا خاالالذقية وبريوت ،

.1»بالسفر إىل بريوت ، لكنه كان يبدد املال على النساء 

األنثى رمز قوة ومدى حتمل املرأة للصعوبات،الروائية شخصية سعاد لكي تعرب عن الاختلقت 
.ميزق األحشاء لكي يكون له دور البطل مومي الذي للكون واخللود ، اجلسد األُ 

ى دّ ح، يتير يريد احلياة، وشرّ ي ليستمر يف احلياةالرواية هنا عبارة عن وجود بطل يكافح ويضحّ 
ينتصر ، قلب طافح باحلب يتحدى لكي طولة لدى األم خيتلف بصورة قطعيةم البلكن مفهو وت ،امل

ذا : لقهر واملعاناة، لكن يتبادر يف األذهان سؤالابالرغم من العذاب واألمل ، ملاذا احلياة تعاقبها 
، احلرية ، الدهشة مرسومة من األوائلمرضا نفسيا بالرغم من أنه كاننها البكر مرض؟ حىت ابْ الشكل

ارا، غري مسموح هلا بالتوقف أواليتلة، اآلدحةعلى وجه هاته املرأة الكا ىت حأصبحت تعمل ليال 
، كان صديقها وخليلها اإلله الذي جعل منها جسدا من فوالذ يتحمل كل الشدائد التفكري يف الراحة

اء عذابهتستطيع عأقسى ما يؤمل األم حني ترى ابنها يتعذب وال ، احلل يكمن يف مل أي شيء إل
ا ال تفهم يف املر الصمت من إنسان مجيل ل مرض حيوِّ فجأة ميرض ابنها مبرض نفسي ،ض،، وخاصة أ

ا ال تعرف إال أن اة إىل إنسان آخر تعذبه الشياطنيللحيبّ حمُ طامح سعيد، هناك موضع للعقالء ، إ

.30، ص الروایة ) 1( 
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، تعرف أن هناك عقالء أي صحيحياألمراض النفسيةال تعرف شيئا عن فهي « وآخر للمجانني
انني الذين العقل ، وجمانني أي خمتلي العقل يركضون يف ، وال حتتفظ خبياهلا سوى بصورة بعض ا

ا ككيان مستقلّ ،1»...الشوارع يشتمون املارة حىت قبل وفاة مل تكن سعاد تتذكر نفسها أو تعي ذا
رة مهانتها بالوالء لعائلتها ، لقد ملرأة يف سجن البيت مربّ نزوي ازوجها ، كانت تعبد زوجها وت

وجع ، كانت تعاين نوبات بكاء حارقة وحنيب ملة تشتغل باألمل ،وقودها العذابأصبحت سعاد آ
حرفني اثنني املرأة العربية تعترب أمومتها قدرا مساويا وجودها حمصورا بني طالع من أعماق ملتهبة بالقهر،

ا اهتدت « األلف وامليم : مها  ة  بأن ختربش على ورقطريقة عجيبة لتخفيف تأزم روحها ،ىل إبل إ
ا تتماشى مع حرفنيمتنوعةوبأشكال،كلمة أم ، تكتبها عشرات املرات ، ويصبحان،تشعر أ

ا ا منتصبة ،مكافحة ، عنيدةصور ي ال حمدود ، ممتلئة تصميما وأمال مشحونة حب، األلف صور
ا وسحقت أنوثتها ،وتشعر مهزومة ،مرهقة وبائسة ،متعبة ،ألوالدها ، وامليم  ا فقدت ذا وهي إما أ

هول اللقد امتزج احلزن باخلوف والقلق2»األلف املنتصرة أو امليم املهزومة ذي تركه هلا ، املستقبل ا
انعة ل، فهي ال متلك العلم وال الصيف األبناءأم التفكريزوجها ، ، كي تواجه الكارثة اليت أملّت 

فالسبيل الوحيد الذي تركها ترتكز وحتاول املواجهة هو القلب الكبري املشبع باحلب والعطف على 
. األبناء 

يف ة إال أننا نلحظ جليا تسلسالبدأت الرواية من النهاي"هيفاء بيطار"بالرغم من أن الروائية 
الزمان واملكان وعالقة الشخصيات الروائية باألحداث املسّرية للرواية، فالبداية  البناء الروائي من حيث 

ت الرو ية باسرتجاع األحداث اليت سبقتهاكارثية ويف الوسط بدأت الروائكانت ائية ، ويف األخري أ
، اية، فالقارئ متلهف ملعرفة النهقد وضعتنا الروائية يف جو من التشويقلالرواية بنهاية جّد تعيسة ،

إذ ميثل احلدث .لكنه ال يستطيع معرفة النهاية إال من خالل تتبع األحداث الرئيسية خطوة خبطوة 
ة رواية ما دون ال ميكن دراسو واية من شخصيات وزمان ومكان،ر الر العمود الفقري يف ربط عناص

.27الروایة ، ص ) 1( 
. 28الروایة ، ص ) 2( 
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حرك من تبدورها ت، اليت ة والنمو يف الشخصيةفاحلدث هو الذي يبّث احلركيّ وجود عامل حمرك ،
.مكان آلخر وداخل زمن معني

، وجود شخصيات دونأن يتشكل املكانال ميكن، إذْ متكاملالرواية كلٌّ وعليه كانت هذه 
، والعامل شخصيات وتربز وتنطلق منه األحداث، ولن تتحرك الوهذا يستلزم بالضرورة زمن معني

تعين لغة الكاتب وخياله ومدى استيعاب املتلقي ، فاللغة ،ر هي اللغةلكل هاته العناصالرئيسي املسريِّ 
. ر بهر يف اآلخر وبالتايل يتأثَّ فكل مكون من هذه املكونات يؤثِّ 

: التشاكالت السيميولوجية االستهوائية -ج

، إذ يؤخذ اللفظ كعالمة دالة ومؤشر كالت اهلووية من امللفوظ السرديا شميكن استخالص الت
يف الكشف الناطق يف النفس ةعن اجلانب الشعوري للذات، وتكون هذه العالمة أداللكشف

ردةالبش يف حتليل مجلة من املفاهيم اليت تستخدم حيث تقوم النظرية على؛ رية واليت ال ترى بالعني ا
ئي فالتشاكل يف املفهوم السيميا« هذه املفاهيم التشاكل والتباين، ومنالنصوص للكشف عن املعىن

، ومعناه يساوي أو مساوي ، ) isos( الغريب آٍت يف أصل الوضع من جذرين يونانيني أحدمها هو 
ومع مرور الوقت أصبح هذا املصطلح يطلق توسعا على ومعناه املكان ،) Topos( واآلخر هو 

ا  اورة أو عالقة احلالية ذا .1»احلال يف املكان من باب التماس عالقة ا

أول من " غرمياس " مفهوم التشاكل مكانا مهما يف اإلجتاه السيميائي البنيوي ويعترب احتلّ وقد 
ليشمل التعبري "نسوا راستيهفرا"مهعمّ نقل لنا هذا املصطلح ولكنه قصره على تشاكل املضمون ليُ 

ن ، حيث أكما أن هناك إرهاصات هلذا املصطلح يف الدرس العريب ولكنها سطحية .[ واملضمون معا

الختالف ، الجزائر ، ، الدار العربیة ، للعلوم ناشرون ، منشورات ا1معجم السیمیائیات ، ط: فیصل األحمر ) 1( 
. 235ص ،2010



البنیة السردیة الھوویة:الفصل الثاني

117

،الطباق ،املقابلة ، اللف:وا عليه تسميات عديدة جند منها وأطلقمل يالمسوا جوهره ولّبه،الدارسني
.1]النشر ، اجلمع والتورية 

، إال أنه كان ة وإمنا ظهر عند العلماء األوائلومنه فمفهوم التشاكل ليس حديث النشأ
تغّري ... ، فبعد أن كان طباقا ، أو مقابلة ديدة هو التسمية اليت أطلقت عليهوجمبصطلحات مغايرة ،

اليت تشكل متاسك تكرار املالمح السيموطيقية؛"isotopy" «ليطلق عليه مصطلح التشاكل
وتوجه جون و ماري إىل مائدة رائعة يف كان اجلميع يرتدون أفخر الثياب" ، ففي ملفوظ مثل النص

توحي ، ميكن القول بأن الكلمات اليت"زخارف حيث قدمت هلما الشمبانيامنتصف حجرة فخمة ال
، ويشري املصطلح "الرتف " تشاكال لـ ، تقدم "فخمة الزخارف " ،"رائعة"؛"أفخر الثياب"بالرتف

، أما يف معناه العام ، فإنه يشري )أو جزء من ( الداللية يف النص إىل تكرار الوحداتعىن الضيق ،بامل
غية ، والرتكيبية الصوتية ، واألسلوبية ، والبال( املستويات إىل تكرار الوحدات على أي مستوى من 

ات ة حتدد العالقة الكامنة بني الوحدسيميائيفالتشاكل أو التباين آلية إجرائية ،2»إخل ...والعروضية
ذا ما تتطلبه ، وهاآللية الوحدات املعنوية الصغرى، وتضم هذهالداللية يف سياق النص السردي

إّن التشاكل هو مفهوم خيرج النظام من سياقه اخلارجي العام وال يتعامل معه إال « .ةالدراسة السيميائي
.3»بوصفه جمموعة من الوحدات تتماثل دالليا مع اإلشرتاك يف الرتاكيب السيمية 

ام الداليل، لغي كليُ ّتساق و واالالتشاكل الداليل يف اخلطاب حيقق االنسجامو  إمكانيات اإل
نتيجة خمتلف التشاكالت الداللية اليت متيز اخلطاب واليت يتم حتقيقها بفعل التوارد اإلنسجام يتحّقق و 

موعة من املقومات السياقيةاملتك موعة من الوحدات حيث يتميز اخلطاب برتاكم قسري،رر 
ة،املعجمية تندرج ضمن نفس اإلطار وتعمل  ستوى ى ممما حيقق علعلى توليد مقومات سياقية متشا

متقاربة املعىن يف مستوى وبالتايل فالتشاكل يتحقق بوجود وحدات داللية .اخلطاب جمموعة تشاكالت

.»بتصرف « 236صمعجم السیمیائیات ، : فیصل األحمر :ینظر)1( 
.100قاموس السردیات ، ص : جیرالد برنس ) 2( 
، مجلة دوریة محكمة تصدر عن ) سیمیائیات ( التشاكل والفعل اإلستعاري في النصوص األدبیة ، : قوتال فضیلة ) 3( 

.92، ص 2006ط ، منشورات دار األدیب ، جامعة وهران ، الجزائر ، .، د 2مخبر السیمیائیة وتحلیل الخطابات ، ع
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إذ يتوسع عدد الوحدات اليت تسهم يف حتقيق التشاكل ؛ حبيث يشمل تراكم املقومات « اخلطاب
راستني"وما يصطلح عليه) مستوى العبارة (والوحدات اللغوية ) احملددة عن طريق السياق ( السياقية

Mucléaires" املقومات النووية " اليت ترادف)Sémes Spécifiques( اخلاصةباملقومات" 
Sémes« " يف تكرار نفس املقومات كما أن املقومات السياقية ال تنحصر :"عند غرمياس

" ، هذا التوسع الذي يقرتحه قوماتالسياقية املنتمية لنفس املالسياقية بل تشمل أيضا املقومات 
ملفهوم التشاكل بإدماج جمموعة من الوحدات املرتاكمة يستند عليه لتحديد مستوى التحليل " راسيت 

إّن حتقيق التشاكل اعتمادا على تراكم الوحدات اللغوية واملقومات .تشاكلالذي يؤطر ضمنه ال
تحدد على املستوى املركيبكون التشاكل يالسياقية مث املقومات اخلاصة يعد مؤشرا أساسيا على

، ألن مبدأ الرتاكم الذي خيصص منو اخلطاب وتوالده واتساقه ال ميكن أن يتحدد إال داخل )ياألفق(
.1»هذا املستوى 

وتندرج سيميائية األهواء يف سياق املشروع النقدي الذايت للنظرية السيميائية ، فاالهتمام بالبعد 
، وظهور إشكالية ملأل بياضات النظرية السيميائيةبعد حصر البعدين التداويل واملعريف يأيتاالستهوائي
اليت استبعدته عتبار إىل احلياة الداخلية للذات واطف اإلنسانية يف فضاء السيمياء، أعاد االاألهواء والع

الت التشكُّ «ألنّ املقاربة إعادة تشكيل النموذج التوليدي ،لذا فرضت هذهاخللفيات البنيوية
االستهوائية تتموقع يف ملتقى كل حمافل املسار التوليدي للداللة فتمظهرها يقتضي بعض الشروط ، 

نفتاح اإلف2»ظ بستيمولوجية وكذلك بعض عمليات التلفُ ط القبلية اخلاصة ذات الطبيعة اإلوالشرو 
فاهيمي للنظرية ساءلة اجلهاز املبستيمولوجي بالضرورة إىل مألهواء قد وّجه عملية التقومي اإلعلى ا

.األساس يف كلّيته

،) الداللة -التركیب –البنیات الخطابیة ( لخطاب الروائي لالتحلیل السیمیائي في:لمجید نوسي عبد ا) 1( 
www.anfasse.org)                  10:25(،الساعة2017-03-25:تم اإلطالع بتاریخ

، مجلة عالم الفكر ) مقاربة ابستیمولوجیة ( ، المكاسب والمشاریع رسة باریسسیمیائیات مد: مد بادي مح) 2( 
.303، ص 2007، الكویت ، مارس ، 03، ع 35، مج السیمیائیات
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الذات بثنائية املكان من خالل عالقةهواء ثنائية االتصال واالنفصال كما جند يف سيميائية األ
ر عدم التذكُّ ذلك أنّ حالة نفسية،نفصال الذات عن فضاء معّني تشكيلحيث يؤدي اوالزمان،

، كما أّن انفتاح الذاكرة واتصال الذات بفرتة معينة قد تؤثر فيه نفسيا والنسيان يغري حالة الذات

تم بعالقة الذات بالعامل اخلارجي حيث أنه ميكن لألشياء وما مبعىن أّن سيميائية األهواء 
لذات، فإذا كان العامل اثناء الفعل أو قبل القيام بالفعليف احمليط اخلارجي أن يؤثر على الذات أ

، فإن وضوعجناز والتنفيذ لتحقيق املوضوع حمققا العالقة بني الذات وامليف سيميائية العمل يقوم باإل
، إذ مل اخلارجياوذلك من خالل عالقته بالعبعد استهوائي يف عملية اإلجناز،خاضع لعامل الذات 
.حنو حتقيق املوضوع ستهوائيةخري عامال مؤثرا وموعزا للذات اإليصبح هذا األ

، الذي يتمثلال الذات مع املوضوع املرغوب فيهل يف اتصهنا فالرتكيب السردي يتمثّ ومن
احلب إىل هوى هوى،ويعين هذا االنتقال منأو تصحيح الواقع الفاسدعامل املوضوعي،يف تغيري ال

، ومن ّمث يقوم الفاعل اإلجرائي مبجموعة من األدوار الغرضية واألدوار االنفعالية الكراهية والرتهيب
، الفقرية، املراهق، العجوز، ، األرملةالطفل: و املعجمية يف االستهوائية ، وتتمثل األدوار الغرضية أ

الشكل ىفيمكن توضيحها علأما األدوار االنفعالية واالستهوائية...احملتال، األم،الشاب،النصاب
...اخلائف،التائه،املنعزل، اإلرهايب ، الغاضب ،احلاقد، احملب، القاتل: التايل 

دوار االنفعالية والعاطفية، هذا ويالحظ أن األدوار الغرضية تتداخل بشكل من األشكال مع األ
ا الوصفي،ما جيعل سيميوطيقا األهو وهذا املعجمي ومتييز قاموسها اء عاجزة عن تغريد خطا

ومن جهة أخرى تصب كل هذه ،موسية لسيميوطيقا الفعل أو العملواالنفعايل عن املدونة القا
: يف التشاكالت السيميائية التالية لصور املعجمية واالنفعاليةاملقوالت التصنيفية وا

)ة ، الغضب ، السخط ، الكراهية النقم: ( التشاكل النفسي أو التشاكل االنفعايل 

د دّ وبذلك يتحعىن يف مستوى اخلطاب ،داللية متقاربة املق التشاكل بوجود وحداتفيتحقّ 
وحتوي الرواية اليت حنن ،اللية املرتاكمة يف سياق اخلطابالتشاكل من خالل عالقة الوحدات الد
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أثناء انتابت الشخصياتلعواطف وأهواءجمموعة تشاكالتراستها ومعرفة أغوارها وأسرارهابصدد د
:تدارك األحداث جند 

: تشاكل الحقد: أوال 

ياره وحتطم آماله واندثار أحالمه، عند إفالس " سليم"تتمظهر عاطفة احلقد لدى املمثل و  عند ا
والده العجوز فاحلقد تعبري انفعايل ناتج عن عدم قدرة سليم على املواجهة والتحمل، فكان سليم 

بدأ طنني مزعج يف أذنيه، عجز عن طرده ،  « إسكندرحاقدا على والده وعلى الزمن وعلى النصاب 
وتفجر حقده كاسحا ل خلية يف جسده تنبض بأمل حارق ،شعر أن ككما لو أنّه دوي الكارثة، و 

مل له لواهلوى الذي سيطر على سليم فجأة مل يكن ليتخلّ هذاحيث أنّ ،1»على والده العجوز
ا مل تكن عاطفة خالصة أي  يتعرض والده للسرقة والنهب، وبالتايل فهناك أسباب هلذه العاطفة أي أ

مل يعد سليم مييز بني مشاعر احلقد على الزمن، ومشاعر « ا الشابمل تكن صفة وليدة يف قلب هذ
.2»لى النصاب، كأنه حيّس أن حقده يتضاعف ويتكاثر يف كل حلظة عاحلقد على والده، واحلقد

على كيانه   املراهق الذي وجد نفسه أمام مواجهة ملرض نفسي سيطر" مجيل"وكذلك شخصية 
مل يكن احلقد من صفاته كذلك هوسكندرحقد وكراهية إلالطفل حامال لشحنات كان هذا 

.سجينها وحاملهامجيل ليكونه مبشاعر مل يكنودواخله لو مل يتعرف على سليم الذي شحن
.ويدفعها إىل الفعل واحلقد" مجيل"ل يف كينونة الذات االستهوائية يظفاجلانب النفسي 

، حقده يبدأ حلظة وقوعه ضحية "إسكندر"، صديق "رياض"ومن ناحية أخرى جند الشاب 
، كذلك هذا األخري مل يكن احلقد ليعرف النصابإسكندرالغدر واخليانة من قبل صديقه الويف 

لكنه أقسم أّن هدفه يف احلياة بعد أن ّمت إنقاذه هو قتل « إىل قلبه لو مل يتعّرض للغدرطريقا
صيات الرواية مل تكن عاطفة على أغلب شخوبالتايل فعاطفة احلقد اليت سيطرت ،3»إسكندر
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ا مل تكن عزيزة ّ من بفعل الظروف ، وإمنا تولدت مع مرور الز خالصة،ومل تولد مع ميالدهم، كما أ
.، وأكرب دليل حقد سليم على والده الذي مل يكن حقدا وإمنا حبا باملقلوب ومالبسات الرواية

:تشاكل الحزن : ثانيا 

عاطفة احلزن واخلوف على مستقبل أبنائها أثناء مساعها خرب فرار " سعاد " بالشخصية وتستبدُّ 
ا شعور باحلزن الشديد، فراره بأمواهلا وكل ممتلكاإسكندر ا حطام «ا ، فينتا أحّست سعاد أ

هكذا  «وراحته جعلتها حتزن حلاله وتعاين ألجل شفائه "مجيل"كذلك معاناة ابنها البكر،1»...امرأة
الكها من التعب وإحساسها . أن قلبها متورم ويرشح دما كانت تفكر سعاد ، وهي تشعر ورغم 

ا مل تكف عن ا يار ، فإ .2»...البتسام البنها من وقت لآلخرباال

أكرب أمل حتسه األم حني ترى فكّرت أّن ...«د هذه العاطفة عند سعاد من خاللكذلك تتجس
يار، التورمفملفوظات األ،3»أوالدها يكابدون األمل واالكتئاب وفقدان األمل  ، مل ، احلطام ، اال

، فتشكلت عاطفة احلزن عند "احلزن واملعاناة " نسق الداليل كلها كلمات تدخل ضمن ال...الكاهل
ا ألجوارتبطت أساسا بوفاة زوجها أوالسعاد  وخداعها ثانية من قبل ل إعالة أبنائها ،ومعانا

فانتقلت سعاد من حالة راحة وطمأنينة إىل حالة تعب وكد وشقاء متواصل ، وخوف على ،إسكندر
، غري مسموح هلا أن تتوقف ن امرأة إىل جمرد آلة تعمل وتعملمستقبل أوالدها ومستقبلها ، حتولت م

، راحة،راحة يف وجود زوجهاالّ الحالة/راحة ؛ حالة المتناقضني يف حالة سعادأو تتعب ، وبالتايل جند 
.تعبال/راحة ال: يف غيابه ، كما جند متضادين وال راحة

النصاب رغم عجزه وشيخوخته إال أنّه  إسكندرالعجوز الذي مل يرمحه "جنيب " كذلك شخصية
، ضحية من ضحايا النهب واالحتيال ، جنيب الذي خسر سكندركان ضحية املصيدة ، ضحية إل

تفكريه عُطب متاما ، حتول إىل إنسان ملعون ، حلت عليه « كل أمواله بعد أن كان مستقر احلال
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فخسارة كهل ،1»...اله ، ما أقسى خسائر العجائز اللعنة ، أجل حّلت عليه اللعنة ، خسر كل م
وصار زاهدا باحلياة ، دفن نفسه يف صمت اإلنكسار،« ا ميلك مبثابة احلكم عليه باملوت،لكل م
مل يتعرض حال بنجيب لوفلم يكن احلزن واملعاناة لي2»من إمكانية استعادة ماله املسروقيائسا 

فبعد أن كان ثريا فرحا يستثمر أمواله وحيقق أرباحا حتول إىل ضعيف مشلول متاما من هوللإلفالس،
الذي ائتمنه على  إسكندرأّن املتسبب يف هذا هو التحول هوخاصة و لزلزال والكارثة اليت أملّت به ،ا

ومنه فشخصية العجوز جنيب تتمخض على عاطفتني ل أمواله فخانة وغدر به وسرقه ،ك
.احلزن / الفرح : متضادتني 

: تشاكل االنفصام : ثالثا 

، هذا املراهق الذي كان يعاين مرضا الرواية ؛ومتثل يف شخص مجيلل هذا املرض النفسي يف تشكّ 
مجيل الذي كان يعيش وم بتصرفات ال عقالنية وجنونية ،جعله يق،إسكندرنفسيا تسّبب فيه النصاب 

حياته بصفة عادية كباقي أقرانه ليتعرض يف حياته إىل ضغوطات نفسية ال حتتمل ، كان والده يغمره 
قلبت حياته رأسا على له ليشهد ابن التسع سنوات كيف انْ خمة اليت جيلبها والده وإخوته باهلدايا الف

،احلرمان/ احلرمان ، الرتف/اإلمتالك : اتوهنا نقف عند ثنائيوانتقلت من الرتف إىل احلرمان،،عقب
.الغىن ، دخله شعور باخلوف والقلق عند هبوط مستوى معيشتهم إىل حّد كبري / الفقر 

إذ يسيطر عليه عامل نفسي واستهوائي قوي متمثل "مجيل"تتصاعد الوترية النفسية لدىبذلك و 
يار والتخبط الداخلي واالحنراف  يشعر مجيل أن الكون كله مسّخر خلدمة هؤالء « .يف الشعور باال

م بشر مثله ، لكنهم أثرياء وهو فقري  يأس يف حالة" مجيل"فالذات االستهوائية 3»األثرياء ، يفكر أ
وتذّمر من كل شيء يسيطر عليه شعور بالضياع والفشل ، هذا ما دفع به إىل االنعزال متاما فقد

.القمر، كما يطفو رواد الفضاء على سطح يشعر أنه يطفو يف هذا العاملإحساسه بذاته،
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جآة ال يعرف ما الذي يعتمل يف هذا اجلسد الذي قفز ف«بكر جعلهكل هذا إضافة إىل بلوغه امل
،اهلائجة اليت من املستحيل ضبطهامن عامل الطفولة املسامل إىل عامل املراهقة املشحون بالرغبات

ا متتطي جسده وتستبعد روحهيشعالغريزة قوة طاغية ال جمال لردها،يشعر أن  ّ إّن خروج 1»...ر أ
بالقهر واحلرمان ،إنسان يشعر جه يف عامل آخر جيعل منه شخص آخر،، وولو عه احلقيقيمجيل من واق

.، االطمئنان واخلوف القوة والضعف: ا تتمظهر ثنائيات وهنحيّس بالفشل واليأس واإلكتئاب ،

ويف الذات االستهوائية يف حالة قوة ،تكون " املادة" باملوضوع"مجيل"صال الذات ففي حالة اتّ 
الذات وقلق للحرمان من املوضوع ، فتشعر نفعالراغ واالنفصال عن املوضوع يشكل لنا إحالة الف

حالة أخرى حيّدد املآل للتغريات فاالنتقال من حالة استهوائية إىل،االستهوائية بالضعف النفسي
."االنفصام " جلى ذلك يف األزمة النفسية للذاتاالستهوائية ويت

: تشاكل االنتقام: رابعا 

فعال قوي بتصاعد اجلانب التوتري للذات االستهوائية بداية بوجود مثري ل هوى االنتقام كانْ يتشكّ 
التوتر من خالل اللقاء الذي مجع مجيل بسليم وتوّحد الوجع واألمل الذي حيّسه كل منهما، أدى هذا 

فاستمرار سليم يف مهمته إسكندرإىل حتريض سليم جلميل املراهق وشحنه بشحنات سلبية ضد 
ل ، فشكّ تغّري مزاجه يف البعد االستهوائيأدخل توترا حادا وقلقا يف نفسية مجيل و يةقناعية والتحريضاال

، وزاد حقدا على حقد يف قلب مجيل جتاه إسكندرذلك شعور هووي لوجود خيانة وخداع من قبل 
، فشكلت األهواء تغريات احلالة من م، مما قاد مجيل إىل التفكري يف االنتقازها سليمفّ ، حمُ إسكندر

وكشفت لنا تغريات احلالة االستهوائية من حالة إىل حالة االنفعال الشديد حنو االنتقام ،دوء إىلاهل
الذي كان مبثابة إسكندرأخرى املآل الذي جتلى يف فعل االنتقام وذلك من خالل قتل ابن أخت 

رض النفسي ، إضافة إىل املفقد حّرك هوى احلقد واألملبل كان كل حياته وبالتايل ،سكندراالبن إل
معه وقتل ابن أخت دث استهوائي يتمثل يف محل املسدسإىل ح" مجيل"للذات االستهوائية 
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روحيا إسكندروبالتايل فهوى االنتقام متثل يف فعل الذات املريض واحلاقد بإطالق النار وقتل ،إسكندر
االنفعال من سد حيث يتمظهرحالة اجلفتغري حالة النفس يؤدي إىل تغري ال جسديا،

ر  منخطف إىل عامل آخ، قرار يائس يسطع من عيين مجيل ،ملعان غريب يف عينيه ،متعجبا:(خالل
، كلها انفعاالت تدل على تغري مجيل، بعد أن كان منعزال يف غرفته )...بدأ مجيل يتهرب من صديقه
ليت كان جوهرها األساس يف فكرة سليم واا ،وبالتايل فجميل كان يفكرتائها ، متأملا ، شاحبا كئيب

تغّريت حالة جسده وكأنه جنح يف قتل أن هداه سليم إىل السبيل لذاته ،فبعد ،إسكندراالنتقام من 
أال ومها هوى احلب وهوى وكل هذه العواطف تدخل ضمن هووين متناقضني وانتهى األمر ،إسكندر
التناقض ، عالقات التضاد و ( ني العناصر وإخضاعها لنظام منطقي، ولتمثيل العالقات بالكراهية

والعمليات املمارسة على العناصر اليت تربطها عالقة عملية النفي وعدم اإلثبات ،)التكامل أو التضمن
ض إىل املربع السيميائي الذي يساعد على الفصل يف هذه العالقات وتوضيح وتقدير الروابط اليت نتعرّ 

ج الداللة يف البنية السردية وذلك على املستوى تقيمها فيما بينها ، كما يساهم يف الكشف عن إنتا 
لعالقات الداللية منوذج لشبكة ا« يميائي مصطلح اقرتحه غرمياس وهواملنطقي الداليل ، واملربع الس

املربع ( "غرمياس:"النسبة لقابل للتماثل مع بعض أوجه الرتكيب السردي وب) (...األساسية 
ق تسعى إىل متثيل كيف يتم إنتاج الداللة عن طريق سلسلة هو قبل كل شيء بنية انبثا) السيميائي 

يقصد باملربع السيميائي «أنه " غرمياس"كما يرد يف معجم . 1»ملواقع متباينة اإلبداعية من العمليات
: كون كاآليت وي،2»...يف املقولة السيميائية ألي بنيةالتمثيل البصري لعالقات منطقية

النظریة –الكشف عن المعنى في النص السردي : عبد الحمید بواریو : غریماس وآخرون ، تر رداسألجی: ینظر ) 1( 
. 151، ص 2008للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ط ، دار السبیل . السیمیائیة السردیة ، د 

( 2 ) Voir : A. J Grimas , J . courtes , sémantique dictionnaire raisonné de la théorie du
langue , p29 .

رسالة (لحنامینة " حكایة بحار " السیمیائیة السردیة من البنیة إلى الداللة ، دراسة في ثالثیة : جریوي آسیا : نقال عن 
.87، ص 2012الجزائر ، بسكرة ،،سة نصر الدین ، جامعة محمد خیضر بن غنی: ، إشراف )دكتوراه 
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الكراهيةاحلب                          

تضاد

تكامل

الالحبالالكراهية                             

الكراهية ، لكل منهما عاطفة مناقضة /يصّور لنا املربع السيميائي عاطفتني متضادتني احلب
.الالّكراهية ،حتقق الداللة من خالل العالقات القائمة فيما بينها/على ثنائية الّالحبلنتحّصل

و تباين العواطف يف الرواية أّدى و بشكل واضح خللق الداللة، اختالفوهنا نستخلص أّن 
وأضفى على الرتاكيب نوع من اجلمالية و اإلتّزان وسامهت بالشكل الكبري يف تنمية األحداث 

.  كّيتها ،وفق برنامج استهوائي تستوقفه حمطّات تساهم يف بناء النص الروائيوحر 



خــــامتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 



خامتة

127

: خاتمة 
تستوقفا خامتة البحث لنحاول من خالهلا رصد بعض النتائج يف حوصلة هذه الدراسة ، ومن 

: أمهها نذكر 

سيمياء األهواء تتخذ السيمياء السردية قاعدة أساسية تبىن عليها ، لكنها ختتلف عنها من أنّ -1
حيث البىن القاعدية ، كما تعمل على إعادة بناء فضائها العاطفي ، وتأيت بعدها مرحلة التقييم 

.متوجا جلميع املراحل اليت تكون خاضعة له ، وهو يتعدى مستوى الفعل 
أواله غرمياس لسيميائية احلدث وإمهاله للجانب النفسي جعله حمل إنتقاد من االهتمام الذي أنّ -2

طرف ، هذا ما دفعه إىل إعادة النظر يف دراسته السيميولوجية ليصل يف النهاية إىل التوفيق بني 
.داخل النصوص وخارجها 

ا املسؤولة الوحيدأنّ -3 ة عن توليد لألهواء دور فعال فهي مبعث للتأثر والتأثري باعتبار أ
.الدالالت، والعمل على حتريكها ، فهي مبثابة القاعدة األساسية اليت يبىن عليه كل عمل فين 

، مرحلة هامة ال نستطيع جتاوزها " احلاالت النفسية " يشكل عامل املشاعر واألحاسيسأنّ -4
ا مسؤولة عن توليد املعاين املختلفة  .وإمهاهلا أل

يف التحكم يف شدة العاطفة ، إذ ) الرواية ( األعمال األدبية خاصة أّن دور األهواء يكمن يف-5
" توترات إجيابية " تكون موّزعة بدورها على درجات متفاوتة ، فهي يف حركة دائمة إما تصاعديا 

.أو منعدمة " توترات سلبية " وإما تنازليا 
: أّن اخلطاطة االستهوائية تقوم على جمموعة من العناصر -6
عند بداية العمل الة الذات االستهوائية تتجسد من خالل ح: "البداية" فتتاحية وضعية ا-

.السردي 
.أي تغري يف العواطف ) حلظة املأساة أو العقدة : ( اإلضطراب -
.يولد انفعال بني الشخصيات وحيدث بني ذاتني استهوائيتني لتحقيق املوضوع : الصراع-
م :الحل - .يكاد يكون مشكوك فيه الختالط و تباين عواطف ومشاعر الذوات وانفعاال
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إما أن تنتهي بإتزان للعواطف أو بإضطراب وتأزم هلا ، أي تطور ونتيجة و إفراج للصراع : النهاية -
.    القائم بني الذوات إما لألحسن أو األسوء 

الباتيمية ، حيث ميتزج العقالين والالعقالين / ة أّن الفضاء السيميائي الذي يعج باألشكال املعرفي-7
. البؤرة املنسجمة الستكشافاتنا يف عقالنيات متنوعة وغي متظهرات متعددة ، هو

،    ) حمور الدراسة السيميائية اهلووية " ( الشخصيات : " أّن الرواية تقوم على عناصر أساسية -8
" .املكان " ، " الزمان : " ، و عناصر فرعية " الراوي " ، " األحداث " 

: أّن تقنييت االستباق واالسرتجاع من التقنيات املهمة للزمن ذلك ألمهيتهما البارزة حيث أن –9

تقنية االسرتجاع ترتبط بالذاكرة الشخصية ، ويتم فيها استدعاء لبعض املواقف والوقائع ، وجعلها -
منه سّد الفجوات والثغرات اليت يوجدها تنشط يف نطاق احلاضر كذلك هي أسلوب فين الغرض 

.السرد 
أما تقنية االستباق فقد أصبحت طريقة وأسلوب الروايات العربية املعاصرة حيث أغنت األعمال -

القصصية بتقنيات فنية ومجالية ، فهي نوع من تلخيص األحداث املستقبلية غايتها محل القارئ 
.ات إىل توقع حادث وفتح آفاق للتوقعات والتكّهن

يلعب الدور البارز يف األعمال الروائية ؛حيث أن تعدد األمكنة يف النص أّن عنصر املكان–10
.يضفي منطية وجو من احلركة على الرواية

أحداث فَِبَها تنمو املواقف وتتحرك أّن احلدث أهم عنصر يف الرواية ، إْذ ال وجود لرواية دون -11
.سي الشخصيات وهي موضوع الرواية األسا

أّن سيميائية األهواء تعتين بدراسة الذات داخل اخلطاب ، وهنا يربز احملور األساسي الذي –12
.ملا مدى أمهية الدور الذي حتتله يف الرواية " الشخصيات " تشتغل عليه هذه الدراسة أال وهو 

صراعات بني أّن األهواء تتباين وختتلف يف النص الروائي خللق جّو من التوازن وإثارة ال-13
.  الشخصيات الشريرة والشخصيات اخلّرية ، لتحقيق املوضوع 
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: قائمة املصادر واملراجع 
 رواية حفص عن عاصم ب( القرآن الكرمي. (

: الكتب -1
دراسة ملناهج النقد األديب يف معاجلة فن القصة ، دار قباء للطباعة "نظرية الرواية : إبراهيم السّيد -1

.1998، القاهرة ، مصر، والنشر والتوزيع 

عبد : تر النظرية السيميائية ،الكشف عن املعىن يف النص السردي: أجلريداس غرمياس وآخرون-2
.2008ط ، دار السبيل للنشر والتوزيع ، اجلزائر ، .د،احلميد بواريو

سيميائيات األهواء من حاالت األشياء إىل حاالت النفس ، : أجلريداس غرمياس وجاك فونتاين –3
.2010، لبنان،بريوت، دار الكتاب اجلديدة املتحدة ،1سعيد بنكراد ، ط: تر

، دار الفارس للنشر والتوزيع ، عمان، 2تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق ، ط: آمنة يوسف –4
.2015األردن ،

علم النفس العام ، القوى النفسية املعرفية ، والقوى النفسية احملركة للسلوك ، : أنس شكشك -5
.2008، دار النهج للدراسات والنشر والتوزيع ، حلب ، سوريا ، 1ط

ا ، طرائق حتليل فاحلسني سحبان وفؤاد ص: مقوالت السرد األديب ، تر : تودوروف تزفيتان -6
.1992، منشورات احتاد الكتاب ، املغرب ، الرباط ، 1، طالسرد األديب

، 1ناجي مصطفى ، ط: نظرية السرد  من وجهة النظر إىل التبئري ، تر : جريار جنيت وآخرون -7
.1989،،املغرب، زنقة بروفان ، البيضاء 36شر دار اخلطايب للطباعة والن
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، دار اإلبداع للنشر 1عند ابن حزم األندلسي ،طفلسفة احلب واألخالق : اس حامد أمحد الدبّ -8
.1993والتوزيع ، عمان ، األردن ، 

.2011، الناظور ، املغرب ، 1مستجدات النقد الروائي ، ط: مجيل محداوي-9

، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء، 1لسرد الروائي وجتربة املعىن، طتقنيات ا: سعيد بنكراد -10
.2008املغرب ، 

، ) السيميائيات ( ، جملة عامل الفكر 35السيميائيات النشأة واملوضوع ، مج: سعيد بنكراد -11
لس الوطين للثقافإصدارات .2007، 03ة والفنون واآلداب ، الكويت ،ع ا

.1998،مصر ، اإلسكندريةاجتاهات الرواية املعاصرة ، دار املعرفة اجلامعية ، : السعيد الورقي-12

سوريا،، دمشق ،ؤيا، احتاد الكتاب العربالرواية العربية البناء والر : مسر روحي الفيصل-13
2003.

، القاهرة، جنيب حمفوظ، مكتبة األسرة»ثالثية «بناء الرواية دراسة مقارنة يف : سيزا قاسم -14
. 1978مصر، 

اد ط ، منشورات احتّ .اجلزائرية املعاصرة ، ديف القصة تطور البنية الفنية : ط يبط أمحد شر يبشر -15
.1985سوريا، ،اب العرب ،دمشقالكتّ 

سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها ط ،.الرواية العربية اجلديدة، دأمناط : شكري عزيز املاضي -16
لس الوطين للثقافة .1978والفنون واآلداب ، الكويت، ا

أحباث يف اللغة واألدب ، منشورات خمربط.لعربية، دأحباث يف الرواية ا:صاحل مفقودة -17
.خيضر، بسكرة، اجلزائر ، جامعة حممد اجلزائري
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، املركز 1، ط) مقاربات نقدية يف التناص والرؤى والداللة ( املتخيل السردي : عبد اهللا إبراهيم-18
.1990الثقايف العريب ، بريوت ، لبنان ، 

لس الوطين للثقافة .، د" حبث يف تقنيات السرد " الرواية يف نظرية: عبد املالك مرتاض-19 ط ، ا
.1998والفنون واآلداب ، الكويت ، 

سامي بن : تح، تفسري القرآن الكرمي ،) ابن كثري ( أبو الفداء عماد الدين إمساعيل بن عمر -20
.  1999،دار طيبة للنشر و التوزيع ،الرياض،السعودية،2،ط 2حممد السالمة ،ج 

، ، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب2ية، طنظرية الرواية والرواية العرب: اج فيصل الدرّ -21
2002.

، دار الكتب 1ط،حممد رجب البيومي: ، مرالشخصيةعلم نفس : كامل حممد حممد عويضة-22
.1996، لبنان ، العلمية ، بريوت

الصدى للصحافة دار ، جملة ديب للثقافة ،1ورهان التجديد ،طالرواية العربية : حممد برادة-23
.2011،ماي والنشر والتوزيع ،

احتاد الكتاب العرب ، ، منشورات )دراسة ( شعرية اخلطاب السردي :حممد عزام-24
.2005،سوريا،دمشق

، ، مصر، دار الشروق ، القاهرة 1، ط1جالكاملة ، ماألعمال الشعرية : حممد عفيفي مطر -25
1993.

ط ، دار النشر املغربية ، الدار البيضاء ، املغرب .الفضاء الروائي يف الغربة ، د: حممد منيب -26
1985.
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.1983، دار القلم ، الكويت ، 3مقدمة يف علم األخالق ، ط: حممود محدي زقزوق -27

، اهليئة "الرواية النونية منوذجا"املعاصرة د يف الرواية العربية آليات السر : مراد عبد الرمحان مربوك-28
.2000العامة لقصور الثقافة ، مارس ، 

–النمو –النظرية –املفهوم ( املختصر يف الشخصية واإلرشاد النفسي : نبيل صاحل سفيان -29
صر ، إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، م1، ط)االضطرابات ، اإلرشاد والفالح –التوافق 

.2004اجلديدة ، 

.2010، الدار العربية للعلوم ناشرون ، بريوت ، لبنان ، 1، طأحالم نازفة: هيفاء بيطار -30

، دار الفارايب ، بريوت ، 1تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي ، ط: ميىن العيد -31
.1990لبنان ، 

:المجالت والدوريات 
.املسؤولية اخلبائية للطيب عن إفشاء سر املهنة ، دار النهضة العربية : أسامة قايد -1

كلية حباثعبد اهللا عيسى السالمة ، جملة أالفضاء يف روايات : صالح الدين حممد محدي بان -2
. 2011، 69ن .، ت ) 01(، ع 11الرتبية األساسية ، مج

، جملة دورية ) سيميائيات ( األدبية التشاكل والفعل االستعاري يف النصوص : قوتال فضيلة-3
جامعة ط ،منشورات دار األديب،.ات ، دحمكمة تصدر عن خمرب السيميائية وحتليل اخلطاب

.2006، اجلزائر ، وهران
، جملة عامل ) مقارنة إستيمولوجية ( سيميائيات مدرسة باريس املكاسب واملشاريع : ديحممد با-4

. 2007، الكويت ، مارس 03، ع 35مج) / السيميائيات ( الفكر 
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لس الوطين )السيميائيات ( جملة عامل الفكر سيميائية األهواء ، :حممد الداهي-5 ، إصدارات ا
.2007، الكويت ، ) 03(، ع 35للثقافة والفنون واألدب ، مج 

:الرسائل الجامعية 
ولة ، بالتعرض لالعتداء أثناء الطفحنراف اجلنسي بعد البلوغ وعالقته اإل: أمحد بن حممد الشهري-1
.2010، ، الرياض، السعودية)يز اليوسف عبد اهللا بن عبد العز ( :، إشراف) رسالة دكتوراه ( 

) رة ماجستريمذك( مالك حداد : لـ " االنطباع األخري " سيمياء االنتماء يف رواية : بشار سعيدة-2
.، اجلزائر ، تيزي وّزو، جامعة مولود معمري ، جامعة تيزي وزو) آمنة بلعلى: ( إشراف 

حنا "حكاية حبار " دراسة يف ثالثية السيميائية السردية من البنية إىل الداللة ،: جريوي آسيا-3
معة حممد خيضر ، بسكرة ، ، جا)بن غنيسة نصر الدين ( :، إشراف)رسالة دكتوراه ( "مينة

.2012، اجلزائر

ة مذكر ( ، أليب فراس احلمداين " الدمع أراك عصيّ " سيمياء العواطف يف قصيدة : عمي ليندة-4
.، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، اجلزائر ) آمنة بلعلى: ( إشراف ) ماجستري 

: القواميس والمعاجم 
الشروق ، مكتبة 4جممع اللغة العربية،ط: قاموس الوسيط، تع: إبراهيم مصطفى وآخرون -1

.2004الدولية، مصر، القاهرة ،

، مؤسسة سطور املعرفة، 1املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته ، ط: أمحد خمتار عمر -2
. 2002الرياض، السعودية، 
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، ، القاهرة، مرييت للنشر واملعلومات1السيد إمام ،ط: تر،تقاموس السرديا: الد برنسجري -3
.2003مصر 

، الدار العربية للعلوم ناشرون ، منشورات االختالف، 1معجم السيميائيات ، ط: فيصل األمحر-4
.2010اجلزائر ، 

ط، دار إحياء .، د8اجلامع ألحكام القرآن ، ج):القرطيب ( بن أيب بكر بن فرح حممد بن أمحد-5
.1985، الرتاث ، بريوت

عبد اجلّبار زّكار،منشورات وزارة الثقافة و : ،إع1ط،1جالعلوم ،أجبد : وجيحممد صديق القنّ -6
.1889اإلرشاد القومي، دمشق، سوريا، 

.1989، لبنان ، منشورات املكتبة العصرية ، 22جامع الدروس العربية ، ط: حممد الغاليين-7
، املؤسسة 1،ط6،ج)ابن منظور ( ل الدين ابن منظور حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجا-8

.رية للتأليف واألنباء والنشر املص

: المواقع االلكترونية 
يد -1 .)الداللة-الرتكيب-البنيات اخلطابية( تحليل السيميائي للخطاب الروائييف ال: نوسيعبد ا

www.anfasse . org

.املؤثرة يف تكوينهاالشخصية اإلرهابية والعوامل : ليلى أمحد عزت النعيمي -2

www.acofps . com
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